
Saulėta, šalčiau.
Saulė teka 6:33, leidžiasi 4:36. THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Tbt Fint end GwfMr LMuenten Defy io AflMrfc

HAMMINGS
■K* UitbaMMaa Daily New*

<*ubliabed by Tin Lithuania* New* Pnbliahxnf Co-. 1*
1739 So. Halsted Street, Chieago, HL 90008

HAymarket 1-6100
(Xwr Ont Million Lithoenien In Tbt United Sintie

VOL. LVII
... tabrary of Congress G r.

Pyj Periodical Division 
__ Washington, D. C. 20540

GRAIKIJA NEGALVOJA SUGRĮŽTI 
PRIE DEMOKRATINĖS VALDŽIOS
ATĖNAI. — Graikijos karininkai, pagrobę 1967 mętais val

džią, planuoja įsteigti savo pažiūrų politinę partiją, kuri per juos 
toliau valdytų Graikija, kartu suteikdama užsienio stebėtojams 
įspūdį, kad vyriaūsybė grįžta prie demokratinių formų. Amerikos 
valstybės departamentas, paskelbdamas apie atnaujintą ginklų 
tiekimą Graikijai, rugsėjo 22 d. pareiškė, kad Graikijoje paste
bėtas posūkis į demokratiją, šį pareiškimą-karštai puolė graikų 
opozicijos nariai užsienyje arpačioje Graikijoje. Sakoma, kad 
Amerikos vyriausybė arba yra blogai painformuota, arba tyčia 
skelbia netiesą savo gyventojams suklaidinti.

Graikijos premjero spaudos 
sekretorius paskelbė, kad vy
riausybė neužilgo sudarys 56 as
menų patariamąją tarybą, ku
rios rinkimai įvyks lapkričio 29 
d. Tie “rinkimai” bus tokie: -vy
riausybė paskirs 1,200 elektorių, 
kurie bus gerai patikrinti vy
riausybės politikos rėmėjai. Jie 
išrinks iš 92 kandidatų 46 asme
nis į tą tarybą. Kitus 10 tary
bos narių paskirs pati vyriau
sybė. Visi kandidatai bus pa
siūlyti provincijų, miestų ir val
džios prižiūrimų darbininkų uni
jų vadovybių.

šitaip sudarytas “parlamen
tas” patars vyriausybei, padės 
jei svarstyti naujų įstatymų pro
jektus. Visi šio seimo atstovai 
gaus geras algas. Valdžia sa
ko, kad seimo uždavinys bus nu
tiesti ryšius tarp masių ir val
džios ir pratinti gyventojus prie 
tvarkingo parlamentinio proceso. 
Opozicijos atstovai vadina šitą 
“parlamentą” apgaulė ir valdžios 

„lėšų eikvojimu atstovų algoms.
Nors Graikijos valdžia gina

si, užsienio korespondentų žinio
mis, graikų kalėjimuose yra ne
mažai- politinių kalinių. Iš jų 
apie 350 jau yra teismų bausti, 
o apie 600 komunistų laikomi ka
lėjimuose be teismų. Politinių 
kalinių tarpe yra ir kito sparno 
— monarchistų — atstovų, jų 
kalinama apie 70. Graikijoje lig- 
šibl veikia karo stovis ii' opo
zicijai nėra sąlygų veikti. Spau
da labai stipriai prižiūrima ir 
patys graikai nesitiki greito su
grįžimo į demokratinę tvarką.

Kai daržovės užderi
Jau eilė metų girdime nusis

kundimus: Lietuvoje tebetrūks
ta daržovių, nors pastaruoju me
tu daržininkai gyventojų stalui 
jų patiekia kiek daugiau. “Tie
soje” (rugp. 30) rašoma iš Klai
pėdos: daržovių augintojams 
trūksta patyrimo ir jie kartais... 
beplanuodami persistengia. Esą 
bloga tai, kada... išauginamas 
geras daržovių derlius. Tokiu 
atveju laužoma galva, kur pa
dėti daržoves, kurios nebuvo nu
matytos sutartysė? štai, Plun
gės rajone, Rietavo sovehoze 
netikėtai gerai užderėjo anksty
vieji kopūstai, jų gauta kelias
dešimt tonų ir... prekybininkai 
jų kratosi. Pasirodo, kad pagal 
sutartis, ūkis privalo kopūstus 
patiekti tik spalio mėn.

Prekybininkai atsisako pri
imti daržoves, gi daržovių par
duotuvės ir valgyklos liko tuš
čios. Anksčiau, liepos mėn. pa
našiai įvyko su vieno Žemaitijos 
ūkio paruoštais ridikėliais bei 
žirniniais kopūstais. Jie buvę 
geri, bet... .juos tekę nurašyti. 
Dėl panašių nesutarimų kaltina
ma Vilniuje veikianti vadinama' 
Prekybos ministerija. (E)

’♦ Britanija paskyrė naują am
basadorių Washingtone Lordą 
Cromerį, 52 m, buvusį Anglijos 
Banko prezidentą.

l< VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Penta
gonas skelbia, kad šiaurės Viet
namas mažiau besiunčia į P. 
Vietnamą karių ir ginklų, nes 
apie 25% viso tiekimo yra nu
kreipiama į Kambodijos frontą. 
Vakar Kambodijoje komunistai 
apšaudė Pietų Vietnamo ka
riuomenės stovyklą ir tame puo
lime paliko 62 užmuštus savo 
kareivius.

VATIKANAS. — Gyventojai 
iš Romos laužynų surengė de
monstraciją šv. Petro aikštėje 
tuo metu, kada Popiežius sakė 
piligrimams kalbą. Skurdžiai at
vyko į aikštę su 40 sunkvežimių, 
prikrautų stalų, kėdžių ir čiuži
nių. Jie reikalavo Popiežiaus pa
ramos vargo prispaustiems, bu
tų neturintiems gyventojams.

TEL AVIVAS. — Izraelio val
džią. paleido didelę dalį ryšium 
su bombų sprogimais suimtų 
arabų, tačiau, devynis toliau tar
do. Sprogimuose' žuvo 1 ir bu
vo sužeisti 34 izraelitai. Arabų 
partizanų laikraštis “Al Fatah” 
giriasi, kad ateityje tokių spro
gimų Izraelyje bus dažniau.

' NEW YORKAS. — Į Jungti- 
nse Tautas atvyko du Sudano 
piliečiai iš pietinio Sudano. Jie 
skundžiasi, kad arabai Sudane 
skriaudžia negrus, kurių nema
žai gyvena pietuose. Negrų su
kilimas ten vyksta jau daug me
tų. Sudano valdžia kaltina Iz
raelį ir Ameriką už tų sukilimų 
kurstymą.

ČIKAGA. — Illinois Bell Tele
phone bendrovė paskelbė, kad 
telefonai visiems kainuos apie, 
50 c. per mėnesį daugiau. Tai 
esąs pirmas bendrovės kainų 
pakėlimas per 17 metų.

WASHINGTONAS. — Demo
kratas sen. Edmund Muskie iš 
Maine pareiškė, kad jis dar tu
ri pasitarti su partijos vadais 
prieš nutardamas kandidatuoti 
į prezidento vietą 1972 metų rin
kimuose. ?

SAIGONAS. — Netoli P. Viet
namo krantų audroje apsivertė 
JAV laivas, vežęs amuniciją, žu
vo 11 jūreivių.

WASHINGTONAS. — Wichi- 
tos universiteto futbolo koman
dos lėktuvas, kuriam sudužus 
žuvo 31 . asmuo, nenukrito dėl 
mechaninių sutrikimų. Nelaimė 
įvyko greičiausia dėl piloto klai
dos, paskelbė transporto sau
gumo taryba.

FORT LAMY. — Chado res
publikoje vykstančiame civili
niame kare, kuriame prancūzų 
daliniai padeda vyriausybei, bu
vo paliaubos, šis karas Afriko
je buvo vadinamas “mažuoju 
Vietnamu”.

Prie Kubos krantų pastebė
ti du sovietų karo laivai, vienas 
jų — povandeninių laivų tieki
mo laivas — tenderis.

Cchicago, III. — Antradienis, Lapkričio-November 10 d., 1970 m. Kaina 10c

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

HESSES PROVINCIJOS RINKIMAI 
SUSTIPRINO BONOS KOALICIJA
BONA. — Sekmadienį Vakarų Vokietijos Hesse provinci

joje, kurios sostinė yra Wiesbadenas, įvyko svarbūs provincijos 
parlamento rinkimai. Juose Bonos vyriausybės koalicijos maža
sis partneris — laisvieji demokratai__ padidino savo gautų balsų
skaičių iš 6.7% iki 10.1%. Tas partijos sustiprėjimas laikomas 
centrinės valdžios Bonoje parėmimu. Didžiausioji socialdemokra
tų partija, turėjusi prieš ketveris metus Hesses rinkimuose 51%, 
šį kartą surinko 45.9%. Tas sumažėjimas aiškinamas tuo, kad 
daug socialdemokratų balsavo už laisvuosius demokratus, norė
dami, išlaikyti centrinę vyriausybę Bonoje.

Viršutinėje lentelėje parodoma, kaip pernai sumažėja Vietname 
žūvančiu amerikiečiu skaičius, palyginus su 1968 mėty žuvimais. 
Apatinė lentelė parodo, kurios ginklo rūšies kareiviu Vietname 
daugiausia užmušama. Visus pralenkia marinai, kurie buvo laiko
mi pirmose fronto pozicijose ir pavojingiausiose vietose — Vietna
mo šiaurėje. Marinu žuvo 10 kartu daugiau, negu karo aviacijos 

karięl

Opozicijos partija — krikš
čionys demokratai Hesseje su
stiprėjo ir gavo 39.7 nuošimčius 
visų balsų. Prieš ketveris me
tus ta partija turėjo 26.4%. Ki
tos partijos į provincijas seimą 
narių nepravedė. Komunistų 
kandidatai gavo apie 1%- balsų, 
o dešinioji “naujųjų nacių” par
tija tesurinko 3.1%. Įstatymai 
reikalauja, kad įeiti į seimelį 
reikia gauti nors 5% balsų.

šiuose rinkimuose labai svar
bi buvo laisvųjų demokratų po
zicija. Jie savo kampanijoje 
buvo pasirinkę šūkį: “Balsuo
kite už Dovydą, nes Galiotas 
miega”. Neseniai iš Bonos par
lamentinės laisvųjų demokratų 
grupės trys nariai perėjo į opo
ziciją, jų tarpe buvęs partijos 
vadas. Jei ši partija būtų Hessė- 
je pralaimėjusi, dar daugiau 
laisvųjų -demokratų būtų nusi
sukę nuo koalicijos su socialdemo 
kratais. Ir taip vyriausybė' par
lamente teturi tik šešių atstovų 
persvarą. Netekusi daugiau at
stovų koalicija galėjo subyrėti 
ir valdžia būtų perėjusi į krikš
čionių demokratų rankas.

Opozicija Vakarų Vokietijoje 
ir siekė šiuose rinkimuose dau
giausia pakenkti laisviesiems 
demokratams, siekdama vyriau
sybės pakeitimo. Svarbiausias 
opozicijos priekaištas valdžiai 
yra derybos su komunistinėmis 
valstybėmis: su Sovietų Sąjun
ga ir Lenkija. Užsienio reikalų 
ministeris Scheel, Varšuvoje ve
dąs derybas su lenkais, pareiš-

Ulbrichtas stato 
derybų sąlygas

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos diktatorius Walter Ulbricht 
televizijos programoje pareiškė, 
kad jo vyriausybė pradės dery
bas su Bona dėl Berlyno klausi
mų tik tada, kada visos kitos 
valstybės sumažins savo veiklą 
Vakarų Berlyne. Manoma, kad 
jis “kitomis valstybėmis” vadi
na ne tik Vakarų Vokietiją, bet 
ir Ameriką, kuri V. Berlyne tu
ri savo vokiečių kalba transliuo
jančią radijo stotį.

Ulbrichtas savo žodyje pa
brėžė nepriklausomumą nuo są
jungininkų. Jo vyriausybė de
rybas turėtų vesti su Vakarų 
Berlyno senatu, nes V. Berlynas 
esąs atskiras politinis vienetas, 
nepriklausąs Vakarų Vokietijai.

Bonos pareigūnai jau pareiš
kė, kad toks Ulbrichto reika
lavimas, prieš pradedant dery
bas, yra nepriimtinas.

SPRINGFIELDAS. — Guber
natoriaus padėjėjas Paul Simon 
pareiškė, kad Illinois jtenatan 
daugiau patekus demokratų at
stovų, galima tikėtis, jog bus 
priimtas paramos parapijų mo
kykloms įstatymas.

kė, išgirdęs rezultatus, kad šie 
rinkimai sustiprino Bonos dery
bų pozicijas.

♦ Komunistai Kambodijoje 
puolė 4 vietoves ir apšaudė vie
ną aerodromą.

♦ Hanojaus valdžia paskelbė, 
kad amerikiečiai belaisviai ga
lės per Kalėdas gauti siuntinius 
iki 11 svaru. Pernai buvo lei
džiami siuntiniai iki 6 sv. Siun
tiniai turi būti siunčiami per 
Maskvos paštą.

♦ Saigono valdžia vakar kon
fiskavo 5 laikraščių laidas, nes jo 
se buvo cenzūros nepraleistų ra
šiniu.C

♦ Amerikos ambasada Mask
voje vėl pareikalavo leidimo pa
simatyti su dviem Armėnijoje 
sulaikytais generolais,

o Vietinis Irano lėktuvas su 
22 keleiviais buvo nukreiptas į 
Iraką. Lėktuve buvo ir šeši nu
sikaltėliai, gabenami į kitą ka
lėjimą. Jie lėktuve nuginklavo 
savo palydovus ir privertė pilo
tą skristi į Iraką, kur jie bu
vo sulaikyti, kartu su sargybi
niais. Kiti keleiviai ir lėktuvas 
buvo išleisti.

*• Palestinos pabėgėlių vadai 
pritaria numatytai Sudano, 
Egipto ir Libijos federacijai. 
Nurodoma, kad Libija turi 50 
naujų prancūzų lėktuvų, ku
riuos būtų galima panaudoti 
prieš Izraelį. •

♦ žemės ūkio departamentas 
paskelbė, kad maisto produktai 
Amerikoj šiemet pabrangs 5-6%.

Kiek JAV keliu?
WASHINGTONAS;^ Tran

sporto 'departamentas paskelbė, 
kad. Amerikoje yrą iš-viso'3.71 
milijonai mylių- kelių-ir gatvių. 
Iš to skaičiaus virš pūs&‘milijo
no mylių yra'■mieštuose ir 'virš 
3 milijonų - — -kaimuose. Miestų 
gatvės sudaro apie 15% visų ke
lių. / • , -X ; ‘ ; ■

Apie 21 nuošimtis visų kelių 
dar yra nepadengti, o 44% pa
dengti cementu. Texas ir Kali
fornija turi daugiausia kelių, o 
Aliaska — mažiausiai. Apie 183,- 
000 mylių kelių eina per parkus 
ir miškus.

Amerikos aviacijos agentūra patvirti
no aerodromy kontrolės bokite mode
lį, kuris rekomenduojamas visiems 
aerodromams. Jį lengva pastatyti ii 
įmonėse iii le ja my daliy. Bokite auki- 
Hs galės būti 120r 150 ar 180 pėdy.

TRYS ARABU VALSTYBĖS PASKELBĖ • 
SAVO “TRIPOLIO CHARTOS” PLANUS

KAIRAS ■— Po kelių dienų pasitarimų, Egipto prezidentas 
Anwar Sadat, Libijos vyriausybės galva pulk. Muammar el Quad- 
dafi ir Sudano premjeras gen. Gaafar ai Nimeiry paskelbė, jog 
šios trys valstybės sieks pagreitintai įsteigti vieną federalinę 
valstybę. Prieš metus šios trys arabų šalys susitarė glaudžiai 
bendradarbiauti švietimo, politinėje ir karinėje srityse, o dabar 
nutarta susijungti į federaciją. Iki šiol tuos planus šiek tiek 
stabdė miręs Egipto prezidentas Nasseris. Jis jau kartą tokiomis 
federacijomis nusivylė. Dar 1958 metais buvo įsteigta federacija 
Egipto, Sirijos ir Jemeno, tačiau iš jos po trijų metų pasitraukė • 
Sirija ir tik vienas Egipto vardas teliko — Jungtinė Arabų Res
publika.

Trijų valstybių vadai nutarė 
įsteigti vyriausią planavimo ta
rybą ir tautinio saugumo tary
bą, be to, visą eilę bendrų ko
mitetų, kurie pagreitintų susi
jungimą. Jei tokia federacija 
būtų įsteigta ji duotų naudos vi
soms trims arabų valstybėms. 
Libija turi mažai gyventojų, ta
čiau ji gauna apie milijaradą do
lerių per metus pajamų už sa
vo žibalą. Egiptas turi daug 
gyventojų ir stipriausią arabų 
tarpe karinę jėgą. Sudaną galima 
būtų paversti turtingu žemės 
ūkio kraštu. *

Trijų valstybių federacija tu
rėtų virš 2 milijonų kvadratinių 
mylių plotą ir 48,550,000 gyven
tojų. Federacija taptų 14-ta di
džiausia pasaulio valstybe gy
ventojų skaičiumi ir 7-ta ploto 
atžvilgiu, šitokią federaciją bū
tų lengviau įsteigti, nes visos 
trys valstybės turi bendrą sie
ną, kada Egiptas savo anksty
vesnėje federacijoje su Sirija 
bendrų sienų neturėjo.

Paskelbtame komunikate sa
koma, kad federacija būtų ara
bų vieningumo branduolys ir 
pradžia arabų iškilimo.- šis pla
nas vadinamas Tripolio charta..

Arabams ieškant vienybės, 
Izraelio kabinetas svarsto susi
dariusią pasaulyje padėtį ir sie
kia išspręsti klausimą: pradėti 
su Egiptu derybas per Jungti
nes Tautas ar — nepradėti. Sa
koma, kad gynybos ministeris 
Dayanas pakeitęs savo pažiūrą 
ir raginąs derybas pradėti. Dėl 
to klausimo iš koalicinės Izrae
lio valdžios rugpiūčio mėnesį pa-? 
sitraukė dešinioji Gahal partija, 
nusistačiusi prieš derybas.

Prancūzai uždaro 
nesaugias sales

PARYŽIUS. — Prancūzijoje 
valdžia uždarė nemažai naktinių 
klubų ir salių, kurios neprisi
taikė prie valdžios paskelbtų 
saugumo taisyklių. Tie veiksmai 
buvo iššaukti gaisro Saint Lau
rent du Pont miestelyje, kur šo
kių salėje žuvo 144 jaunuoliai. 
Po gaisro buvo nustatyta, .kad 
salės savininkai prasilenkė su 
saugumo nuostatais. To mies
to burmistras buvo valdžios pa
šalintas iš pareigų.

Prancūzų spauda pabrėžia, kad 
įvairių taisyklių Prancūzijoje 
yra pakankamai, tik patys žmo
nės yra įpratę jų nesilaikyti. 
Prancūzų kalboje yra net specia
lus žodis “resųuillage”, kuris 
reiškia “apstatyti”, apeiti įsta
tymus. Tas žodis apima visą 
eilę sąvokų: mokesčių nemokė
jimą, eismo taisyklių laužymą 
ar įlipimą į autobusą, nesilai
kant eilės.

Čilėje atidarytas 
paminklas Guevarai

SANTIAGO___Čilės preziden
tu tapus marksistui dr. Allendei, 
galvas pakėlė visi komunistai. 
Viename Santiago rajone iškil
mingai buvo atidarytas pamink
las revoliucionieriui Ernesto 
Che Guevarai, argentiniečiui, ku
ris kėlė revoliucijas Kuboje ir 
žuvo vadovaudamas komunistų 
partizanams ■ Bolivijoje, 1967 
metais.

Paminklo atidaryme dalyvavo 
delegacija iš Kubos ir komunistų 
atstovai iš visos Pietų Ameri
kos. Tai pirmas viešas pamink
las Guevarai visoje Pietų Ame
rikoje. Buvo sugiedoti Čilės ir 
Kubos himnai. Juos giedant da
lyviai laikė iškėlę kumščius. Kal
bėtojai pabrėžė, kad Čilė turi 
sekti- Kubos pavyzdžiu'iri siek
ti revoliucijos.

Berlyno policija 
suėmė jaunuoli

BERLYNAS. — Vakarų Ber
lyne policija suėmė 21 metų jau
nuolį, ligoninės darbininką, ku
ris kaltinamas peršovęs rusų sar
gybinį Ivaną Ščerbakovą, stovėju 
sį prie kare žuvusių paminklo, 
britų zonoje. Peršautas dviem 
šūviais rusas ligoninėje taisosi 
ir jo gyvybei pavojaus nėra.

Pas kaltinamąjį bute policija 
rado kelis šautuvus, revolverį ir 
daug knygų ir kitos literatūros, 
rodančios, kad jis domėjosi kra- 
štutiniųjų dešiniųjų veikla. Liu
dininkai sako, kad prie paminklo 
pasigirdo trys šūviai. Policija 
spėja, kad užpuolime dalyvavo 
keli asmenys. Suimtojo bute ras
ti ginklai nebuvo tie, kuriais bu
vo peršautas rusas sargybinis.

Bonos ministeris 
aplankė Auschwitza

VARŠUVA. — Vakarų Vokie
tijos užsienio reikalų ministe
ris Scheel, kuris Lenkijoje veda 
derybas su lenkų vyriausybe dėl 
santykių pagerinimo, aplankė 
Auschwitzo mirties stovyklą, kur 
naciai tarp 1940 ir 1945 metų 
nužudė keturis milijonus žmo
nių, daugiausia žydų iš 23 vals
tybių.

Scheel pasirašė lankytojų kny
goje ir apėjo visus mirties lage
rio įrengimus, kur dabar yra 
muziejus. Jo vadovai ministe- 
riui paaiškino visų įrengimų pa
skirtį. Ministeris parašė svečių 
knygoje: “Dėl šitų baisenybių 
ir nežmoniškumo mūsų uždavi
nys bus išlaikyti aukščiausias 
vertybes — pagarbą žmogui ir 
taiką tarp tautų”.

♦ Vakar Jungtinėse Tautose 
vėl derėjosi keturių didžiųjų 
valstybių ambasadoriai.



mylias su vienu galionu. Pigus leidimas
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medicinos mokslo atstovo. Pa
sirinkime sau patikimą gydytoją 
ir jo patarimų bokime.

ve sirgdina. Jos šešeriopai aiš
kinasi, kodėl reikiamai dažnai 
nesišlapina. 1. Jos esančios per
daug užimtos. Permažai turin
čios išviečių darbovietėje, paly
ginus su darbininkų skaičiumi. 
2. Bosas ima piktai žvalgytis 
ant dažnai išvietės duris vars
tančiųjų. 3. Baiminimasis užsi
krėsti nuo viešųjų išviečių sė
dynių. 4. Varžymasis naudotis 
išviete svečiuose. 5. Tikima, kad 
užlaikytas šlapimas stiprina 
šlapimo pūslę. 6. Manoma, kad 
“Geri keliautojai” (ilgai nesi
naudoja išviete) ilgiau sulaiko 
šlapimą negu -visi kiti keliauto-

_Žodis “Amen“, kilęs iš se
novės graikų, vartojamas kelių 
tikybų pamaldas ar poterius pa
baigus. To žodžio reikšmę kai 
kurios tikybos skirtingai inter
pretuoja: pvz. Tegu taip būna, 
teisingai, su pagarba ir t. t.
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Susegusiuosius šlapimo pūs
lės-uždegimu gydoma dvejopai: 
1. Duodami antibiotikai, 2. Pa
tariama 'dažnai šlapintis. Už
degimo pasikartojimo galima 
būtų išvengti, jei gydytojo pa
tarimo žmonės paklausytų: jei 
jie šlapintųsi kas dvi valandos 
dienos metu, ir kartą ar du kar
tu per naktį — priklausomai 
kiek valandų kas miega.

Išvada. Visose srityse tu
rime grįžti Į gamtos mums skir
tą gyvenimo tvarką. Visokius 
prietarus stenkimės palikti už 
durų dar šiandien. Kuo greičiau 
atsikratysime įvairiopų neteisy
bių medicinoje, religijoj ev so
cialiniame gyvenime, tuo mes 
visi greičiau susveiksime ir re
čiau besirgsime.

Pasiskaityti. Clinical Insights 
in Medicine, Vol. I, No. 5, Sep
tember-October 1970.

remti imkime. Liesa virta — 
tušyta mėsa, tokia varškė, toks 
sūris bei sriubos: pieniškos, dar
žovių, vaisių, na, ir paukštienos 
buljonas be riebalų, tegul lydi 
mus per visą gyvenimą. Užmirš- 
kirne tuos valgiais nukrautus 
stalus — ir tuo didžiavimąsi.

Blogos dienos ateina tam žmo
gui, kai per plaštaką lašinių ant 
savo vidurių turėdąmas, ima ne
galuoti tulžies pūsle. Tada stai
ga prireikus tokį operuoti, esti 
tiek pacientui, tiek gydytojui 
— chirurgui didžiausias vargas. 
Bėkime visi nuo tokio blogio jau 
dabar save liesinti imdami. Gy
dytojas pavargęs po riebalus 
tulžies pūslės ieškodamas bei ją 
išoperuodamas, gauna atlygini
mą. Ligonis save riebalais ap
leidęs ir tulžies pūslės operaci
ją pernešęs gali dažniau susi
laukti komplikacijų. Kartais tos 
komplikacijos .gali padidintu 
skaičiumi pas taip nutukusius 
pasireikšti ir žmogų labai nuka
muoti, kartais net mirtį be rei
kalo priartinti.

Tik vieno dalyko visi nepa
mirškime atlikti: klausykime

Kūno, prote ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

_____  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _____

Pirmasis signalas aštraus tul
žies pūslės.uždegimo bumo ties 
duobute skausmas, 3. Pirmas 
apžiūrint reiškinys buvo ištemp
ta, bet neskausmingas tulžies 
pūslė, 4. Ištempta tulžies pūslė 
gali ištuštinti tulžį į žarnas 
(dvylikpjrštę) ir pranykti jos 
padidėjimas ir joje skausmas. 5. 
Tada neturėdavo jis skausmų 
per kokias .4-5 valandas. 6. Tik 
po tokio laiko atsirasdavo skaus
mai jau dešiniam pašonkaulyje. 
Būdavo ta vieta skausminga 
lengvai, bet giliai paspaudus.

Minėtus negerumus turinčiam 
gydytojui Cope buvo padaryta 
tučtuojau operacija. Buvo ras
ta jau vietomis sunikusi (ne
crotic) tulžies, pūdės sienelė. Jo
je buvo 15 akmenų. Visi laimin
gai prašalinti; Jei ilgiau bū
tų uždegimas užsitęsęs — tul
žies pūslė bū|ų trūkusi, tulžis 
po vidurius pasileidusi — ir tik-

NEPAPKASTA PRIEMONĖ

Krokuvos universiteto akuše
rijos-ginekologijos katedros ve
dėjas prof. Mauricijus Maduro- 
vičius (1831—1894) buvo pa
kviestas gimdant turtingo pirk
lio žmonai. Kadangi ji gimdė ga
na lengvai, pirkliui pasirodė, kad 
iš anksto sutartas mokestis už 
profesoriaus paslaugą yra per 
didelis. Profesorius bandė per
kalbėti pirklį, bet tai nieko ne
padėjo. Tuomet profesorius pa
šaukė akušerę ir sušuko:
_ Madam, grąžinkite kūdikį į 

pirmykštę vietą!
Pirklį išgąsdino toks gydyto

jo sprendimas ir sutartas hono
raras buvo, užmokėtas.

Jugotlavtjdje įvyko pasaulinės gim
nastikos varžybos. Paveiksi* matoma 
Rytu Vokietijos gimnastė Christine 
Schmitt, laimėjusi nemažai taikų už 

paveiksle matome poz<. '

tas nenormalus tulžies išsilieji
mas: į pilvo tuštuma — jos sie
nelei trūkus (užgavimas) ar bak-

Tulžies pūslės uždegimo 
reiškiniai

Kol Ann Arbor mieste, Uni
versity of Michigan, dirbąs pro
fesorius Lapides susekė virš mi
nėtus šešis paikus (seemingly 
foolish) savęs sirgdinimo bū
dus, jis nežinojo priežasties pas 
tokius žmones atsirandančiam 
šlapimo takų uždegimui, ir ne
pajėgė sėkmingai tokio uždegi
mo gydyti. Jo žinioje buvo at
likti trys tyrimai. Jų daviniai 
buvo tokie: 1. Iš 112 moteriš
kių, sergančių šlapimo takų — 
pūslės uždegimu, 60% turėjo iš
plėstas šlapimo pūsles dėl reto 
šlapinimosi. 2. Kitas panašus 
tyrimas buvo atliktas su 250 
moteriškių, turinčių uždegimą 
šlapimo pūslėj. 3. Jaunos mer
gaitės — iki 16 metų amžiaus 
— daug sveikiau elgėsi: jos daž
niau šlapinosi ir rečiau užde
gimus šlapimo pūslėj susilauk-

Tada žmogui tikra mirtis arti
nasi zovada;- Mat, tulžis yra la
bai sudėtingas ir aštrus skystis. 
Jis turi būti savo vietoje: tul
žies kanaliukuose (kepenyse), 
tulžies pūslėje (tai jos sandė
lis), ir žarnose atsiradus jose 
riebiam maistui. Jos jį virški
na — riebalus keičia, skaldo. Gi 
pilvo tuštumoje atsiradusi tulžis 
taip labai suerzina vidaus orga
nus, kad sukilęs uždegimas pri
artina greitai mirtį.

Tamsta tarkis su patyrusiu 
gydytoju visose savo negalėse, 
o ypač dabar turimoje savo ne
galioję. Čia primintina visiems 
lietuviams: suliesėkime iki nor
malaus savo svorio, nežiūrint 
kaip stipriai mes esame į saldu
mynus bei kitokius gardumynus 
įpratę. Nervuoti žmonės valgo 
nuolat. net visai nesijausdami 
taip darą. Jau šiandien' salo
tais, graif rūktų sunka su pasu
kom ir baltymais savo sveikatą

MOTERYS, LIAUKITĖS SAVE SIRGDINUSIOS
Motęriškės turi nelaikyti pūslėj šlapimo, tada rečiau 

jos susilauks tos pūslės uždegimo.
Urologas J. Lapides, Michigan© Univ. Prof.

Australijoje yra nemažai koala mes* 
kiuky, tačiau retai pasijai ko balty 
koaly - albiny. Vienas toks meškiu* 
kas rastas netoli Toowoomba, vidury
je kelio. Dabar jis perkeltas į zoolo

gijos sodą.

dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO. ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenime,-bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.

Klausimas. Dažnai man skau
da dešinysis šonas, po šonkau
liais. Kaimynkos man tvirtina, 
kad mano tulžis išsiliejus. Aš 
bijau operacijos, todėl nė min
ties nedaleidžiu, kad tokią ligą 
turėčiau. Malonėkit, daktare, 
paaiškinti plačiau apie tulžies 
pūslės uždegimą

Atsakymas. Nusiskundimų ir 
apžiūrėjimo įvertinimas sergant 
tulžies pūslės uždegimu gali būti 
sunkus ir netikslus. Vienas Lon
dono gydytojas, Sir Zachary 
Cope, pats sirgo tulžies pūslės 
aštriu uždegimu ir patyrimą ap
rašė šių metų liepos mėnesio 
britų mediciniškoje spaudoje 
(Brit. M. Journal, 3, 1970). štai 
tie jo patyrimai sergant aštriu 
tulžies pūslės uždegimu. 1. Kart
kartėmis atsirandąs baisus pra
kaitavimas su pagreitintu pul
su nakties metu; po pusmečio 
prasidėjo pirmieji skausmai, 2.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BKUOŽiU
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi

others aad abktokapyccrcwrachjri^ 
Let’s hope joci’re ptassbę for tomo*

Regardless of the izps and downs of 
yocroeber assets, yea have to start with 
a cest egg, a kitty, something in the sock 
you can alwayi depend osl '

One way you can. do thk most'pain-

šlapimo pūslės uždegimo gydy 
mas — normalios elgsenos 

atstatymas

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
e T G T X, FURY-DUSTER.

BALZEKAS' MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515
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--KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės

■ Skrajojo po laukus ...
. S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne. mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. /Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS; 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius-

•tiuotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.
2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 

mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. SI,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
keviciaus iliustruota. 130 psl., Si,80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64

. psL, kaina 5 dol.
5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Tyrūolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės •pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

7. Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
•Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai- 
•čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
z So. H AISTEI) ST.. CHICAGO. ILL. 6060R.

-a-Month Ptaii where you beak.
p.S» Savings Bonds now pay S% in

terest when held to maturity of 5 years, 
10 months <4% the first year; thereafter 
5.20% to maturity). That’s the iughest 
rate. ever.

let’s not hope he a better ton*xro«. 
Let’s finai če it.

žuvo Kaune viena žymiausių Lie
tuvoje rentgenologių. Matot, 
kai gydytoją! save užmiršta 
taip dažnai. ' f

Kaip susergama tulžies 
pūslės uždegimu

štai kaip išaiškinamas iminė
tas gydytojo susirgimas. Prisi
metusios ant pasilpusio kūno 
tulžies pūslės bakterijos suerzi
na vidinę tulžies pūslės sienelę. 
Joje esančios gleives gaminan
čios liaukutės pradeda .gaminti 
daug gleivių — panašiai esti ir 
nosį ar skrandį sujaudinus. Ta
da tulžies pūslė prisipildo glei
vėmis ir dėl to išsitempia — iš
sipučia. Tai sukelia tįęs duobu
te skausmus (epigastric pain). 
Atsigulus žmogui (gamta ver
čia pačiam gydytis) — gleivės 
per tulžies pūslės, lataką nuteka 
į dvylikpirštę žarną, ten tos pūs
lės sekretas visada teka. Atsilei- 
dus tos pūslės ištempimui — 
pranyksta ties duobute skaus
mai. Bet uždegimas tuo nesibai
gia, kaip daugelis ligonių daž
nai mano; jie ima jaustis sveiki 
ir pradeda vėl riebalus taršyti. 
Ne! Uždegimas,—-bakterijų pra
gaištinga veikla vystoma toliau. 
Pamažu veikdamos bakterijos 
prasiskverbia ą>ro tulžies pūslės., 
sienelę ir jau. mia savo pragaiš
tingą darbą, varyti išorinė^ tul
žies pūslės (Sienelės paviršiuje. 
Tada tos bakterijos ima jaudin
ti visus audinius, kurie su tul
žies pūsle susisiekia (parietal 
peritoneum)^"! Tada gaunasi 
skausmai ir paspaudus skaus
mas dešiniam pašonkaulyje (rt. 
hypochondrium)..

Tamsta kalbate apie tulžies 
išsiliejimą. * čia žinoti reikia, 
kad tulžis išsilieti gali.dvejopai: 
arba į kraują, padidintu kiekiu. 
Tada žmogus, truputį “pažaliuo
ja” Taip esti stipriai supykus. 
Piktos raganos esti žalios veido 
spalvos, taip jas žmogaus patir
tis vaizduoja- Daugiau tulžies 
į kraują patekus, žmogus gau
na įvairaus laipsnio geltligę. Ki-

davo. Jų tarpe buvo tik 30% 
retai besišlapinančiųjų.

Kodėl retai besišlapinantieji 
dažniau gauna uždegimą

Lengva išaiškinti, kodėl retai 
besišlapinantieji dažniau susi
laukia uždegimo šlapimo pūslėj. 
Užtęstas šlapinimasis ištempia 
ir padidina šlapimo pūslę. Krau
jo tekėjimas šlapimo pūslės sie
nelėje tada sumažėja. Tokiu bū
du susidaro tos pūslės sienelėje 
susilpimas audinių, sumažėja 
atsparumas. Tada bakterijos 
pajėgia veistis toje sienelėje — 
ir infekcija gatava.

Prisiminkime, kad kūdikiai 
niekada negauna šlapimo pūslės 
uždegimo: jie visai nelaukia su 
šlapinimosi. Pirmieji uždegimo 
reiškiniai šlapimo pūslėje paste
bimi pas vaikus pusantrų ar 
dviejų metų amžiaus. Ta
da jie imami pratinti naudotis j 
išviete.

Užtęstas nusišlapinimas tiek 
vyrams, tiek moteriškėms, ypač 
pastarosioms dažnina šlapimo 
pūslės uždegimą. Už tai liau
kitės save sirgdinę — sargdinu
sios: ištuštinkime dažnai šlapi
mo pūsles, tada rečiau sirgsime 
šlapimo takų — pūslės uždegi
mu. Retas šlapinimasis ir dėl 
to apturimas šlapimo pūslės iš
siplėtimas veda prie šlapimo ta
kų uždegimo.. Taip tvirtina gy
dytojas urologas (šlapimo takų 
žinovas), profesoriaująs Michi
gan Medical Center ir Michigan 
University)- kur. jis yra urolo- 
ginįęu skyriaus vedėjas. Jis pri
mygtinai reikalauja, kad visi 
žmonės būtų supažindinti su pa
vojum reto šlapinimosi ir dėl to 
apturimo cpūslės išsiplėtimo. 
Pertemptą^šlapimo pūslė yra pil
na šlapimo — joje ir jame ima 
'veistis bakterijos. Ypač moky
tojai ir valdininkai turėtų virš 
minėta pavojų įsidėmėti ir nie
kada nelaikyti savo šlapimo per
ilgai mė’nušfšraįinūš; Mokytojai 
ir tarnautojai gali būti neleidžia
miiišvietėn daugiau, negu kąr- 
tąĮjfer keturias valandas. Tai la
bai’; nesveikas elgesys. Visi im
kime dažniau šlapintis -ir dėl to 
jolįb nusiskundimo neturėkime.

% . ' . u
4 štai kaip - moteriškės

save sirgdinąį
5 ■-.•'•’■ -U

^ięk'Vyrąi, tiek’moterys daž
na^ nusikalstą minėtam mėdici- 
nišl^nifeikaiavimui — dažnam 
šl^pinimūisL*. štai.kaip šešerio-

Lanksčiausių fermy amerikietė Ra
quel Welch Italijoje suka filmą. Pa
veiksle matome artistę, Kipro saloje 

jojančią asiliuku.



ruošiasi užvaldyti Alpine apskriti
Kalifornija — plačių galimy

bių valstybė. Tokį posakį nere
tai galima nugirsti Kaliforniją 
reklamuojančiose prakalbose ar
ba paskaityti reklaminėje spau
doje. Taip, galimybių daug. Pvz., 
kas nori gali gyventi dykumos 
klimate, kam patinka gali į kal
nus kopti, kur nė vasarą snie- 
gas nenutirpsta, o kas mėgsta 
vandenį — Čia jo pakrantės my
lių myliomis nusitiesusios.

Kai šios vasaros pabaigoje 
moterys iškilmingai minėjo mo
terų išlaisvinimo 50 metų su
kaktuves, besidžiaugdamos, jog 
prieš 50 metų Amerikos mote
rims buvo pripažinta teisė bal
suoti, atrodo, kai kurios nebeiš
manė ko daugiau, kokių dar lais
vių reikalauti. Sukaktuvinėje 
demonstracijoje, nedidelis būre
lis apšepusių merginų Berkeley 
mieste nešiojo plakatus, kurių 
Įrašai šaukė laisvės abortams, 
o viename ištepliotas toks saki
nys : ’’Angela Davis — tai tokios 
rūšies moteris, kokių mums dau
giau reikia!”, ši mergina tada 
buvo policijos tebeieškoma, kaip 
nusikaltimo dalyvė San Rafael 
mieste nušauto teisėjo byloje.

Laisvės reikalauja ir homo
seksualistai. Jie turi savo drau
gijas, turi kunigus ir bažnyčias, 

. kuriose meldžiasi. “Gay Libe
ration Front” esanti viena iš sti
priausių ir veikliausių homosek
sualistų organizacijų Spalio pa
baigoje šios organizacijos vado
vai paskelbė planus, jog ateinan
čiais metais homoseksualistai 
perims Kalifornijos Alpine ap
skrities valdžią ir ten įsikurs 
laisva jų bendruomenė.

Uždarius sidabro kasyklas, 
apskritis lyg apmirė

Alpine apskritis yra Siera 
kalnuose, Į pietus nuo Tahoe eže
ro, prie Nevados, — tai viena iš 
pačių mažiausių Kalifornijos 
apskričių, tiek teritorijos tiek 
gyventojų skaičiaus požiūriu.

PER ANNUM

PER ANNUM'0 PER ANNUM'0 PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 year maturity

UP TO 
$20,000.

^SAFETY OF^
YOUR SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board 

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. IL, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

Chicago Savings 
and Loan Association

Mrs. PHIL PAKEL, President

TEL. GR 6-7575

INSURED

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslu. Kaina 82.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderi tokiu adresu:

Pats aukščiausias Alpine ap
skrities slėnis yra 5,000 pėdų 
virš jūros lygio, o pati, ankščiau
sia vietovė yra virš 10,000 pė
dų kalnyne. Į apskritį galima 
įvažiuoti keturiais keliais iš Ka
lifornijos gretimo apskrities ir 
vienu keliu iš Nevados valsty
bės. žiemos metu Kalifornijos 
pusės keliai yra neišvažiuojami 
sniego užversti, vienintelis ke
lias (nr. 88) lieka į Nevados 
valstybę, todėl juokaujama, jog 
Alpine apskritis žiemą priklau
so Nevadai, o vasarą Kaliforni
jai.

Prieš šimtą metų Alpine ap
skritis buvo garsi sidabro ka
syklomis ir gyventoji! skaičius 
buvo 12,000 su viršum. Kasy
klas uždarius gyventojai išsis
kirstė. 1966 metais apskrityje 
tegyveno 397 žmonės. Gyvento
jų skaičius iri dabar tebesisuka 
apie 400. Nėra plaukų kirpyklos 
nei grožio saliono, nėra daktaro, 
dantisto, ligoninės, aukštesnio
sios mokyklos, nėra teatro nei 
laidotuvių biuro, nėra pramonės, 
neišeina joks laikraštis.

Alpine apskritis visąmetą ap
supta kalnų, kuriuose niekada 
nenutirpsta sniegas. Apskrities 
slėniai vasarą žaliuoja. Daug čia 
kalnų upelių, ežerų, beržų ir pu
šų. Vasarą čia suvažiuoja pra
mogautojai, mėgėjai po kalnus 
laipioti, medžioti bei meškerioti. 
Vasarą veikia kavinė, bet žie
mos metu nėra vietos, kur galė
tum kavos ar užkandžių nusi
pirkti.

Kalifornijos vaikai lanko 
Nevados valstybės mokyklą
Alpinė apskrities centras ar-, 

ba sostinė yra Markleeeville, tu
ri apie 100 gyventojų. Kiti ap
skrities gyventojai išsiskirstę 
būreliais gyvena dešimtyje ki
tų kaimelių. Pradžios mokyklą 
apskritis turi, bet aukštesnio
sios mokyklos neturi ir apie 40 
moksleivių yra autobusu į mo

a ■ — _ ^3

lapkričio 11 d. Amerikoje minima veteranu diena.Trečiadienį

kyklą vežiojami Gardnerville 
miestelin, kurs yra Nevados val
stybėje.

Visame apskrityje yra dvi ga
zolino stotys, viena krautuvė ir 
bankas aptarnaujamas vieno as
mens, kurs kartu yra banko di
rektorius, kasininkas ir šlavė
jas. Veikia visos valdžios įstai
gos, kaip ir kitur: iždinė, mo
kesčių inspekcija, matų ir saikų 
bei žuklavimo komisionierius, še
rifas ir kt. Dauguma apskrities 
gyventojų ir pragyvena iš darbo 
apskrities įstaigose. Kai kurios 
tarnybos, kad ir rinkimų būdu 
gaunamos, eina iš kartos į kartą 
tos pat šeimos asmenims. Kai 
kurie asmens turi net po dvi tar
nybas, pvz., apskrities tardy- 

toj as (coroner) yra ir mokyklos 
autobuso šoferis. Apskrities ta
rybos nariai, arba įstatymų lei
dėjai, gauna algos po 100 dole
rių mėnesiui. Apskrities super
intendentas sakosi, jog jo žy
miausias pragyvenimo šaltinis 
yra krautuvė ir gazolino stotis, 
kurių savininku jis yra.

Alpine apskritis iš Kaliforni
jos valstybės ir iš federalinio 
iždo gauna kasmet apie 2 mili
jonus dolerių įstaigų išlaikymui, 
kelių tvarkymui ir kt.

Homoseksualistų planai

Pagal įstatymą apskrityje rei
kia išgyventi 90 dienų, kad Įgau- 
tum balsavimo teisę. Su kitų me
tų pradžia homoseksualistai pra
dėsią migraciją Į Alpine apskri
tį. Savanorių jau esą nemažai, 
bet dar trūksta apie 200 asme
nų, kad balsavimo teisę Įgiję ho
moseksualistai galėtų išbalsuoti 
senuosius apskrities pareigūnus 
ir išsirinkti visą valdžią iš savo

Valdžią perimsią taikiai, bet 
jei iš senųjų gyventojų būsiąs 
pasipriešinimas, tai homosek
sualai rasią būdų Į tai atsakyti 
ir savo teises apginti. Senie
siems apskrities tarnautojams 
būsiančios mokamos pensijos.

Homoseksualizmas, kaip en
ciklopedija aiškina, yra meilė ar
ba traukia tai pačiai lyčiai. Al
pine nebūsianti vien tik vyrų 
gyvenvietė, organizatoriai tiki
si, kad “sesės”, t. y. moterys, 
kurios praktikuoja lesbinę mei
lę, patrauksiančios į Alpine, nes 
čia nebūsią jokios žmonių dis
kriminacijos dėl jų lytinių san
tykių praktikos.

Savanorių tarpe esąs gydyto
jas, du teisininkai, keli moky
tojai. Ieškoma gail. sesuo ir ci
vilinis inžinierius, kuriam bū
siančios atiduotos kelių direk
toriaus pareigos. Naujakuriai iš 
pradžių gausią pašalpas iš Los 
Angeles ir San Francisco homo
seksualistų draugijų, bet žy
miausios pajamos tai tie 2 mili
jonai gaunami iš steito ir fede
ralinės valdžios.

Būsiančios Įrengtos Įvairios 
pramogos. Alpine būsianti ho
moseksualistų “Meka”, į kurią 
iš viso krašto vienminčiai vyk- 
sią jei ne nuolat gyventi, tai pa
sisvečiuoti. Gi svarbiausia — 
čia būsianti įtaisyta ideališkiau
sia vieta vadinamiesiems vasa
ros “rock” koncertams.

Alpine apskritis nebūsianti 
vienintelė, nes panašių vietovių, 
panašių apskričių būsią rasta 
ir daugiau kur Amerikoje, kurio
se įsikursią homoseksualistai.

Dauguma senųjų Alpine ap
skrities gyventojų, išgirdę apie 
tokius planus užvaldyti jų ap
skritį, pasisakė prieš ir žada im
tis priemonių apsiginti.

J. Klauseikis

Mūsų spaudoje
Apologetas?

Dr. Jonas Grinius “Tėviškės 
Žiburių” Nr. 44 straipsnyje 
“Neapykanta ir patyčia iš pa
triotizmo” papeikė J. Aistį kam 
savo “Milfordo gatvės elegijose” 
siūlo okupantui “už vieną dantį 
išmalti visus dantis”. Aistis ten 
yra parašęs, kad “ivanų ar ka- 
tiušų nėra prasmės nei tikslo 
gailėtis, ir juos reikėtų naikin
ti čia pat, kaip blakes ir tarako
nus”... Pavadinęs tai “linčo teis
mo” siūlymu — “pačio žemiau
sio ir barbariškiausio”, dakta
ras mini, kad panašius jausmus 
okupuotame Pabaltijy pasako
jąs ir kitas, būtent J. Laisvužis 
straipsnyje “Lietuvio pokalbis 
su rusu”, nurodydamas,-kad vi
sos Pabaltijo tautos neapkenčia 
rusų, bet labiausiai estai. Pakal
binti rusų kalba, estai, atsaką ne
suprantą rusiškai, bendruose na
muose estai sudarą tokias sąly
gas, kad rusai pradedą galvoti 
apie išsikraustymą; besiklau
sančiam kelio rusui estai nere-

tai nurodą jam priešingą kryp-

Raginkite savo apylinkę
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PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000. OR MORE,
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo Indillal 
Apdrausti iki $20,000.

UNIV
1800 So- Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

nu galima esą nugirsti, kad it 
Lietuvoje žmonės kartais pasisa
ko nesuprantą rusiškai; nors su
prantą, bet nurodą rusui priešin
gą kelio kryptį, negu jos jam 
reikėjo. i■

Nuo šio daikto Dr. Grinius, 
pereina tų vargšų skriaudžia
mų rusų Estijoje ir Lietuvoje 
užstoti. Girdi, “Galime supras
ti, kad šitokiomis priemonėmis 
lietuviai ir estai protestuoją 
prieš rusus kaip kolonizacijos ne
šėjus. Tačiau tie neapykantos 
jausmai rusams neturėtų mūsų 
džiuginti, nes kitaip jie iškreip
tų tėvynės meilę, kurios mes noį 
rime kilnios ir nesuteptos žemų 
aistrų, kad mūsų patriotizmas 
stovėtų netoli artimo meilės don 
rybės. To reikalauja krikščio
niški ir humanistiški principai”^..

Įdomu, kaip tuos krikščioniš
kus humanistiškus principus su
pranta tie kolonizacijos nešėjai?

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI.DEMOKRATINI 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS".

Iš pabuvojusių Vilniuje asme-

Nuo

FrankZogas, President

1914 metų
Midland Savings aptar 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000

INSURED

AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE ■ 
CHICAGO, ILLINOIS 6M32.’ 

-PHONE: 2544478 1

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate ■ 

‘{JAinimum $5.000}

s

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.



Haul o e įsi© i
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc. 
**35 So. Halsted Street Chicago, III. 60608, Telephone HA 14100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

JONAS BERTAšIUS į daugelį klausimų vis dar ne- riją ]

ATSAKYMAS PROF. A. VOLDEMARO
i UŽTARĖJAMS

Subscription Rates:
in Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

trims mėnesiams  $5.00 
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje:
metams$20.00
pusei metų  $11.00
vienam mėnesiui -------- $2.00

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams ;________________ $20.00
pusei metų  __________ $11.00
trims menesiams________ „ $6.00
vienam menesiui  $2.00

ouiobt JAV vietose:
metams  -------------- ---------------$18.00
pusei metų$10.00

Užsieniuose:
metams  $21.00 
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui . $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SU, Chicago, 
HL 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniu^ nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Rusų pravestų sienų nepripažįsta
Motinos už rankos tremtin išvestas ir ilgus metus 

Vokietijoje gyvenęs vienas lietuvis jaunuolis jau rugpiū- 
Čio mėnesio viduryje paskelbė, kad dvi svarbiausios Eu
ropos žemyno valstybės pripažino dabartines Rytų Euro
pos valstybių sienas ir pripažino Lietuvos prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos. Gyvendamas Vokietijoje, jis turėjo 
progos geriau pažinti Vakarų Vokietijos visuomeninį gy
venimą ir, besikalbėdamas su tėvais turėjo progos arčiau 
dabartinius Sovietų Sąjungos, valdytojus pažinti. Matyt, 
kad tos studijos nebuvo tokios jau gilios, jeigu jis pasis
kubino padaryti lietuviams labai nenaudingas nepatvirtin 
tas išvadas iš Maskvoje pasirašytos Fedaralinės Vokiečių 
Respublikos ir Sovietų Sąjungos sutarties.

Vakarų Vokietijos ir Sovietų Sąjungos sutartis jau 
seniai pasirašyta, bet iki šios dienos ji dar neratifikuota. 
Paaiškėjo, kad rusai buvo pasižadėję pirma sutvarkyti 
Berlyno klausimą. Iki šio meto Berlyno klausimas neiš
spręstas, todėl ir Maskvoje pasirašyta sutartis dar nera
tifikuota. Tuo tarpu vokiečių vyriausybė pradėjo pasi
tarimus su Lenkijos vyriausybe naujai sutarčiai pasira
šyti. Vokietijos užsienio reikalų ministras Walter Scheel 
dabartiniu metu yra Varšuvoje. Kartu su juo lenkų sos
tinėje posėdžiauja gausi vokiečių užsienio reikalų eks
pertų delegacija. Vokiečiai nori pirma susitarti su len
kais, o vėliau bandys tartis ir su čekoslovakais.

Laisvasis pasaulis labai atidžiai seka Varšuvoje 
vykstančius pasitarimus.- Matyt, kad Valstybės Depar
tamentas yra gerai informuotas apie pasitarimų eigą ir 
lenkų keliamus reikalavimus. Chicagos Sun-Times spau
dos biuro vedėjas Thomas B. Ross praeito sekmadienio 
laidoje atspausdino gana įdomų pranešimą apie Varšu
voje vykstančias derbas. Jis praneša, kad vokiečiams 
pavyko aptarti su lenkais pačius pagrindinius naujos su
tarties paragrafus. Vokiečiai sutinka pripažinti dabarti
nes Lenkijos sienas, įskaitant ir Oderio — Neisės upė
mis einančią sieną. Vokiečiai pasižadėjo nevartoti prie
vartos dabartinėms sienoms keisti. Bet kai lenkai parei
kalavo specialia sutartimi užakcentuoti buvusias “len
kų teises’’ į minėtas teritorijas, tai Walter Scheel len
kams aiškiai pasakė, kad tokios sutarties Federalinė Vo
kietija nepasirašys. Lenkai sutiko su tokia vokiečių pa
žiūra ir savo pretenzijų daugiau nereiškė

Pasirodo, kad pagal Laisvo
sios Lietuvos bendradarbių 
nuomonę, pensininko laikas 
yra pats patogiausias įvairioms 
“pasakėlėms” kurti, todėl, esą, 
ir aš sukūręs vieną žymesnių 
pasakų, pavadindamas ją: “At 
sargiau su prof. A. Voldemaro 
garbinimu”.

Ne taip senai rašiau apie A. 
Bimbą. Tadaa “pažangieji” iš 
Laisvės ir Vilnies redakcijų iš
vadino mane fašistu, liaudies 
priešu ir melagiu.

Dabargi, parašius apie prof. 
A Voldemarą, Laisvosios Lie
tuvos bendradarbiai tvirtina, 
kad: “kuo pats kvep, tuo ir ki
tus tep”. Reikia suprasti, kad 
pats būdamas komunistu, tai ir 
kitus, šiuo atveju prof. A. Vol
demarą, komunizmu sniardi- 
nu.

Iš savo pusės vieniems ir ki
tiems, nuoširdžiai siūlyčiau 
pasikvepinti dr. V. Kudirkos 
idėjomis, kurios ragina su mei 
le, šviesa ir tiesa žengti Lietu
vos keliu, siekiant savo Tautai 
Laisvės, Teisingumo ir Gerbū
vio. Tuomet tikrai mūsų tarpe 
Vienybė ir Sutarimas žydėtų.

Noriu dar kartą įsakmiai pa 
brėžti, kad, rašydamas tas nu
girstas “pasakėles” apie prof. 
A. Voldemarą, turėjau visai 
nuoširdžią intenciją, išeida
mas iš gyvenamo momento. 
Kai Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio žmonės, vadinami volde- 
marininkai, šiuo metu visai po 
zityviai reiškiasi Lietuvos Lais 
vinimo veiksmuose, tai lietu
višku ir gaspadorišku protu 
vadovaujantis, reiktų susilai
kyti nuo perankstyvo garbini
mo ir medalių išleidimo to
kiems asmenims, kurie stovi 
dar prieš visai neaiškų ateities 
istorijos sprendimą, atseit, 
įvertinimą jųjų darbų ir nuo
pelnų savajai Tautai.

Visai nelauktai po Naujieno
se tilpusio mano straipsnio 
“Atsargiau su prof. A. Volde
maro garbinimu” susilaukiau 
daug atsiliepimų raštu ir dar 
daugiau telefonu įvairių papil- 
dymų ir teigimų. Visa tai ro
do, kad prof. A. Voldemaro 
praeities vaidmuo Lietuvos 
Valstybės politiniame gyveni
me yra dar iki šio laiko gyvai 
svarstomas, analizuojamas ir

0 toliau Thomas B. Ross rašo :
“Be to, Bona (Federalinė Vakarų Vokietijos 

valdžia) formalia sutartimi su Jungtinėmis Ame
rikos Valstybėmis yra įsipareigojusi nepripažinti jo
kių naujų sienų, kol nebus galutinos taikos sutarties, 
baigiančios Antrąjį Pasaulinį Karą. JAV pareigūnai 
pareiškė nenorą nusileisti bet kuriame panašiame 
klausime, kol rusai nesutiks protingai išspręsti Ber
lyno problemos”. .(Chicago Sun-Times, 1970 m. 
lapkr. 8 d., 4 psl.)
Jeigu vokiečiai, norėdami praplėsti prekybos ryšius 

su rusų okupuotais kraštais nesutinka daryti didesnių 
pasižadėjimų be JAV žinios ir sutikimo,- tai apie jokį Lie
tuvos prijungimo prie Sovietų Sąjungos pripažinimą ne
gali būti ir kalbos. Iš Thomas B. Ross pranešimo aiškėja, 
kad dabartiniai vokiečių susitarimai su rusais, lenkais ir 
gal net ?, su čekais lies tiktai laikinus prekybos ryšius. 
Tiem prekybos ryšiams palaikyti pripažįstamos ir dabar 
esančios sienos, bet kai keliamas nuolatinių sienų klau
simas, tai vokiečiai aiškiai pasakė, kad tokio dalyko jie 
negali daryti, nes tuo reikalu turi net formalią sutartį su 
Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis.

Valstybės Departamentas pareiškė Washingtone bu
vusiems Amerikos Lietuvių Tarybos atstovams, kad be 
taikos sutarties sienų klausimas nebus svarstomas. Vals
tybės Departamento pareigūnai geriau buvo informuoti, 
negu atsakomingas pareigas perėmęs jaunuolis. Maskva 
ir Varšuva bando suktais keliais gauti pripažinimus pa
grobtoms žemėms, bet jiems nesiseka. Turėkime vilties, 
kad jiems ir nepasiseks. Kiekvienu atveju, nepadėkime 
jiems.

raudama tikslaus atsakymo.
Viena tik gaila, kad visi pra

šo jų pavardžių spaudoje ne
minėti, motyvuodami tuo, kad 
voldemarininkai esą pikti ir 
kerštingi žmonės ir todėl ne
norima sueiti su jais į ginčus ir 
tuo sugadinti dabartinius san
tykius. Dauguma sako: “Kad 
jei jau pradėjai, tai ir baik 
pats vienas”.

Žinoma, buvau visai tikras, 
kad Laisvosios Lietuvos vien
minčiai į mano straipsnį atsi
lieps konkrečiais faktais pa
neigiant tas mano nugirstas 
“pasakėles”. Net keista, kad 
ir pats pagrindinis oponentas 
neišdrįso pasirašyti savo tikrą
ja pavardę, pasitenkindamas 
BJM inicialais.

Antrasis oponentas, Zigmas 
Martinišius, atsiliepė daug 
kukliau ir rimčiau, tad ir jojo 
keliamos mintys vertos dėme
sio :būten t, kad šiuo metu pra
eities įvykių neverta kelti spau 
do j e, nes tai ardo vienybę di
džiųjų tautinių; tikslų siekime.

Visai teisingai! Tačiau, mie 
las Z. Mariinišiau, . leiskite pa
klausti: kurgi Tamsta buvai 
iki šiolei, kad tų pačių didžių
jų tikslų siekiant nesudraudei 
ir nepatarei susilaikyti nuo 
garbinimo asmenų, jų garbei 
medalių leidimo, keliant juos 
į pačias pirmutines Tautos gre 
tas, kai objektyvumas mūsų 
Tautos siekimuose dar vis po 
klaustuko ženklu.

Tuo tarpu skaitant Laisvąją 
Lietuvą nuolat susiduriama su 
dažnais atvejais, kuomet kam 
nors pareiškus kiek skirtingą 
nuomonę Lietuvos vadavimo 
reikalu (t. y. užtenka dažnai ir 
labai menkos “pasakėlės”) ir, 
žiūrėk, jau Laisvoji Lietuva 
prisiuva Jokiems drąsuoliams 
“kolaboranto” titulą.

Dabar leisiu sau iš eilės at
sakyti į Laisvosios Lietuvos pa
grindinio oponento BJM teigi
mus.

Jojo rašoma: “...Sovietų 
Rusijos raudonajai armijai 
1940 m. okupuojant Lietuvą, 
prof. A. Voldemaras sugrįžo į 
Kauną, stotyje čekistų ■ buvo 
sulaikytas ir išvežtas į neži
nią”.

Tikrumoje Kauno stotyje 
prof A. Voldemarą pasitiko 
Lietuvos (Saugumo departa
mento valdininkai V. Čeponis 
ir P. Pagirskis ir tik po kelių 
dienų Voldemaras buvo išga
bentas Sovietų Sąjungon.

Dėl prof. V. Krėvės - Micke
vičiaus pasakojimų apie prof. 
A. Voldemaro grįžimą, kaip' 
nepatikimos istorijos, kurią 
šiandien esą sunku patikrinti, 
nes beveik visi girdėję tą isto-

jrofesoriai esą išmirę, tai 
Tiriu pasakyti, kad keletas as
menų man telefonu tvirtino, 
jog aš teisingai atpasakojęs, 
nes tai esanti jau sena istorija, 
vienų girdėta iš prof. V. Krė
vės jam dar esant Austrijoje, 
kiti girdėję DP stovykloje prie 
Zalcburgo, o dar kiti girdėję 
ir Filadelfijoje prof, V. Krėvei 
dar gyvam esant.

Toliau oponentas pasisako 
dėl mano “negudrios pasakė
lės” apie Jaltoje agr. M. Kie
kio susidūrimą su prof. A. 
Voldemaru. Girdi, agr. M. 
Mickis galėjęs pažinti prof. A. 
Voldemarą, bet jau jokiu bū
du prof. A. Voldemaras nega
lėj ęs pažinti agr. M. Mickio ir 
todėl šis pasakojimas galįs 
įtikinti tik “naivuolius”.

Turiu pasakyti, kad man 
klausantis agr. M. Mickio pasa
kojimo taip pat kilo abejonė, 
kad prof. A. Voldemaras ir agr/ 
M. Mickis būtų buvę iš seniau- 
pažįstami. Apie tai aš ir užsi
miniau.

Tuomet agr. M. Mickis man 
paaiškino, kad atvykus į Jaltą, 
einant bendrąja tvarka, jis tu
rėjęs atsilankyti vietos kompar 
tijos būstinėje. Tenai jis bu
vęs suvestas su koresponden
tais, su kuriais turėjęs platesnį 
pokalbį ir buvęs jųjų fotogra
fuojamas. Vėliau jis pats skai
tęs laikraštyje (minėjo ir pava 
dinimą, bet nebeprisimenu) 
jojo reportažą greta savo foto
grafijos. Jis manąs, kad iŠ tos 
fotografijos prof. A. Voldema
ras ir atpažinęs jį. Be to, dar 
pabrėžė, kad jam išlėto vaikš
čiojant ir stebint imperialistiš- 
kus rūmus, jis jau iš tolėliau 
pastebėjęs, kad vienas iš tolė
liau sėdėjusių vyrų jį atidžiai 
sekęs, ir tik jam priartėjus per 
4-5 žingsnius, prof. A. Volde
maras matomai ,jį pilnai atpa
žinęs j staigiai pašokęs ir pri
bėgęs greitai prie jo prakalbė
jęs lietuviškai.

Nuo savęs galiu dar pridurti, 
kad agr. M. Mickio veido bruo
žai buvo savotiškai ryškūs ir 
todėl jis lengvai galėjo būti at
pažintas iš tilpusios foto nuo
traukos laikraštyje.

Tad man atrodo, jog nesu
daro bet kokių abejonių, kad 
prof. A. Voldemaras kurį lai
ką gyveno Jaltoje.

Kad prof. A. Voldemaras vė
liau gyveno Vladikaukaze, 
tuo labiau negali būti abejo
nių, nes Chicagoje yra gyve
nančių asmenų, 'kurie patys 
yra matę ir skaitę prof. A. Vol
demaro ankstyvesni susiraši
nėjimą su dar gyvenanačiais 
profesoriaus giminaičiais.

Pagaliau prieš kelius metus,

Iki šio meto New Yorke aukščiausias 
namas buvo Empire State, bet dabar 
statomas dar aukštesnis — New York 
World Trade Center. Naujai statomas 
plieno ir mūro namas bus 110 aukšty ir 
1,254 pėdu. Tai bus pats aukščiau

sias namas pasaulyje.

dar prof. V. Biržiškai gyvam 
esant, buvo spaudoje 'tilpęs 
rašinys, kuriame buvo paties 
prof. V. Biržiškos papasakota, 
jog prof. A. Voldemaro pus
brolis, taipgi Augustinas Vol
demaras, buvęs Zarasų banko 
direktorius, 1940 metais buvęs 
pas jį, kaip Universiteto Bib
liotekos vedėją, kurio žinioje 
buvo ir prof. A. Voldemaro pa
liktoji Lietuvos banke biblio
teka. Jis atėjęs su prof. A. Vol
demaro laišku, kuriuo buvo pra 
soma išduoti keletą iš jojo pa
liktos bibliotekos knygų. Kny
gos turėjo būti pasiųstos prof. 
A. Voldemarui į Vladikaukazą. 
Prof. V. Biržiška sakėsi tų kny 
gų nedavęs, nes norėjo, kad 
tos knygos pasiliktų universite
to žinioje. Pagaliau nėra pa
slaptis, kad po to ilgai netru
kus, visa prof. Voldemaro bib
lioteka iš Lietuvos Banko rūmų 
buvo išgabenta Sovietų Sąjun
gon.

(Bus daugiau)

— Italijos Renesanso pradžio
je Florencijos dailininkas Leo
nardo Da Vinči pirmas atliko 
tikslių anatomijos studijų, pa
remtų žmogaus kūno disekėijo-’ 
mis. Deja, beveik visi jo pada
ryti anatomijos moksle braiži
niai dingo. Vėliau Michelangelo 
darė žmogaus kūno disekcijas 

■ (piaustymus), slaptai vienuo
lyno rūsyje. Jam lavoną parū
pino vienuolių viršininkas.

IRENA JOERG

TAIKA ATEINA I SLĖNI
t
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Staiga ji užsidengė rankomis veidą ir 
pradėjo verkti.

— Dėl Dievo meilės, Brigite, kas gi at
sitiko? Juk žinote, kad kiekvienas gydy
tojas yra pasiruošęs nelaimėje padėti. Sa
kykit, kas yra? Nebijokit. Kas gi taip pri
slėgė jūsų širdį?

— Taip, daktare, aš pasitikiu jumis... 
pasakysiu viską... mano brolis Heinrich 
labai serga... turi daug karščio... kliedi... 
Jis gali kiekvieną valandą mirti...

— Jūsų brolis?
— Taip, daktare, jis guli rūsyje po mū

sų tvartais.
— Rūsyje po tvartais?
Ar tik ji iš proto neišėjo? — pamaniau 

sau vienas. Viešpatie brangiausias! Bet 
veikiai dasiprotėjau.

— Dezertvras?
Brigitė linktelėjo galva.
— Ar seniai serga?
— Seniai.
— Kodėl nepakvietė! kaimo gydytojo?
— Tėvas nepasitiki mūsų gydytoju, bi

jo, kad neišduotų. Jau visi metai, kaip 
Heinrich slepiasi po tvartais.

— Kam dabar berūpi, kur kas slepiasi ?
— Kaimas pilnas nacių pabėgėlių. Be 

to, kareiviai... Pats girdėjot, kaip jie 
įniršę.

— Ne įniršę, bet pervargę, — pataisiau, 

aūdamasis batus. — Ar dėl to Herr Konrad 
nenorėjo kareivių priimti?

— Taip. Mes bijojome, kad kareiviai 
visur belandžiodami, nesurastų jo ir nesu- 
šaudvtu. 

f

— O dabar nebebijot?
— Meldžiamės, kad viskas greičiau pa

sibaigtų, kitaip tėvo nervai nebeišlaikys.
— Ar jis žino, kad jūs atėjote manęs 

kviesti?
— Tėvas sėdi šalia Heinricho pusiau 

gyvas pusiau miręs. Jam dabar vistiek, 
kuo baigsis viskas.

— Tai eime, — tariau, pasiimdamas 
įrankių krepšį.

Tai nebuvo panašu į rūsį, bet į kažko
kią skylę, iš viršaus apklotą šienu ir už
dengtą mediniu dangčiu. Pradžioje reikė
jo pereiti tvartą, paskui perlipti didžiulę 
šiaudų šalinę. Nors Brigitė, eidama pir
ma manęs, švietė kišenine lempute, aš 
vis tiek užkliuvau už kažkokių geležų ir 
užsigavau koją. Pagaliau ji nustūmė į ša
lis šieną, nuvertė geležinį žiedą, pakėlė 
dangtį ir siaurais stačiais laiptais nuvedė 
žemyn į tamsą.

šiurpas nukrėtė mane, atsidūrus tame 
urve. Nors čia erdvės galėjo užtekti septy
niems žmonėms, bet oras tame urve buvo 
toks tvankus, kad normaliai kvėpuoti bu
vo neįmanoma. Tarp krūvos cigarečių ir 
keleto bonkų vyno smilko žibalinė lempa. 
Ant kėdės karojo numestas vilnonis švar
kas, o prie šoninės sienos stovėjo geležinė 
lova. Ties lova buvo Konradas ir jo žmo
na. Jis įsmeigė į mane savo akis, kuriose 
galėjai lengvai išskaityti: “Arba — arba. 

Arba tu tylėsi ir gydysi mano sūnų, arba ir 
tau nebebus gyvenimo”.

— Konradai, — tariau jam užuojautos 
pilnu balsu. Aš esu gydytojas, visa kita 
man nesvarbu. Pasitrauk į šalį ir leisk 
mane prie ligonio,’ O jūs, Brigite, eikite 
arčiau ir gerai pašvieskite.

Sunkiais žingsniais Konradas paėjo į 
priekį ir įsakė staiga pravirkusiai žmonai:

— Liaukis žliumbus ir nekliudyk dak
tarui. -

Pasilenkiau. Prieš mane gulėjo jaunas 
vyras, apklotas vilnonėm antklodėm ir 
pagalvėm. Jo sukepusios lūpos nuolat ju
dėjo ištroškusios vandens, o pro užmerk
tas akis, per nosį, per visą liesą veidą py
lėsi prakaitas. Liga buvo perdaug aiški. 
Heinrichas sirgo plaučių uždegimu ir tu
rėjo labai silpną širdį.

— Tuoj į viršų! — įsakiau karišku bal
su. — Nė minutės nebegalima gaišti.

— Ne, jis pasiliks čia! — suriko Kon
radas. Brigitė pribėgo prie tėvo ir norėjo 
jam kažką pasakyti, bet senis taip stumte
lėjo ją į šalį, kad toji net atsilošė į sieną.

Valdydamas įtūžimą, stengiausi kiek 
galima ramiai aiškinti:

— Konradai, žinau, kad tai tavo pas
kutinis sūnus, taip pat žinau, kad tu bijai 
svetimų žmonių ir kareivių. Bet nepa
miršk, kad rusai jau Vienoje. Antra ver
tus, kas žino, ar tie kareiviai patys nėra 
dezertyrai? Viena aišku, kad toje skylėje 
tavo berniukas užges, kaip va toji žibalinė 
lempa, ir joks gydytojas nebegalės pagel
bėti.

Nežinau, kas jį labiau paveikė, ar ma

no žodžiai, ar ligonio šniokščiantis kvėpa
vimas, bet Konradas dar kartą pažvelgė į 
besiblaškantį sūnų, paskui sumurmėjo 
nuolankiai:

— Vardan Dievo, darykite, kaip išma
note, kad tik jis pasveiktų.

Iki vidurnakčio išsėdėjau, belaukda
mas, kol Konradas atveš vaistus iš arti
miausio miestelio, .esančio už penkiolikos 
kilometrų. Heinrichą perkėlėme į motinos 
kambarį. Sėdėdama šalia ligonio, papa
sakojo man pro ašaras:

— Heinrichas nebuvo bailys., Bet pa
galvokit: du sūnūs žuvo, dukters vyras 
pateko į nelaisvę, anūkas mirė tarp griu
vėsių. Sakykite, daktare, ar didelę nuo
dėmę padarėme, kad neleidom nužudyti 
paskutinį vaiką? Kiek prikentėjo mano 
sūnelis! Ištisi metai, daktare. Mums vi
siems tie metai tapo amžinybe, žandarai 
lankėsi dieną naktį, grasė visus išsiusią į 
koncentracijos stovyklą, jei_ nepasakysi
me, kur jis pasislėpė. Jie iškrėtė visus 
kampus, beieškodami Heinricho. Ne vie
ną kartą ir tvartą apžiūrėjo, bet, kaip 
matote,, nelengva surasti tokią slėptuvę. 
Sūnelis taip įsibaimino, kad pelei suskre- 
bėjus, griebdavosi ginklo, šaltomis nak
timis jis išlįsdavo i viršų, bet niekad nega
lėjome prikalbinti, kad nors kartą per
nakvotų troboje. Valgyti jam dažniausiai 
nešdavo Brigitė ar tėvas. Aš rečiau ten be
nueidavau — mano širdis negalėjo pakeiti. 
Daugiausia laiko tėvas su juo praleisdavo. 
Taigi nesistebėkite, daktare, kad jis pasi
darė toks šiurkštus ir nervuotas. Ak ir 
mes, kaimo žmonės, ne iš molio lipdyti.

Konradui sugrįžus ji nutilo, o aš sku
bėjau paruošti vaistus.

Konradas vėl pradėjo labiau nerimauti. 
Mat, vakar čia atkeliavo naujas vokiečių 
kariuomenės dalinys. Kareiviai užėmė 
senos mokyklos namą, tuščioje klasėje 
sukrovė šautuvus, granatas ir durtuvus. Jie 
atsigabeno su savim daug maisto, ir tuoj 
pat pradėjo dalinti vaikams sausainius ir 
žuvies konservus. Jie elgėsi labai drąsiai 
ir savarankiškai. Užimdami mokylą, jie 
net nepasiklausė burmistro leidimo. Be 
to, jie atsigabeno su savimi didžiulį radijo 
aparatą ir paleido taip garsiai, kad visas 
kaimas ėmė kursti nuo nacių propagandos.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A n .H E N A

Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KDJCMU
, I VILNIŲ
336 puslapiai. — Kaina $3.00

Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 
gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į ‘"Nau- 
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

Čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO 8, ILLINOIS
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DR. ANNA BAULINAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; P Respect 8-3229 
Rezid. telef.: W Al brook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto 
nuo / iki 9 vai. vax. Tree, uždaryte.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AK.uicK.lja IK. Muickv UiuOS 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-0446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, sKamoinu 37-toul2

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BIEZIS 
GYDyytOJAS IR CkikuRGAS 

3148 WEST 64rd STREET 
Vai.; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
liKtai antradieniais ir penkta dieniais 
Treciad. ir seKman otisas uždarytas. 

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
Physician and surgeon 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; • HEmlock 4-5349 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmad., ketvirtai, nuo 1—4 ir 7—9, 
aniracL, penkiadienį nuo 1—5, tree. 
_____ ir sestacL tiKiai susitarus.

Dr* Ant* Rudoko kabinetą peremė 
opiometriscas.

DR. EDMUND E. CIARA
TeL: G R 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—i, <—9, antraa., penkt. lu—i, ir

sestad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EIS1NAS 
MKUŠtRIJA IR MOTERŲ ligos 
- ginekologine chirurgija 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

._ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban-
Speciali pagalba kojoms

(Arch Supports) ir t t
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63 r d St, Chica^, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GETAS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

GRADINSKAS
STALINIS

RADIJAS - PATEFONAS 
TIK 26 INČ. PLAT.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.i GArden 3-7278

TeL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad., ketvirtad. 5—8, 
antrad. 2—4.

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

. DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M. '

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30" iki 9:30 vai 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Tek: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

' Vai.: antrad. nuo 1^4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

Jeigu ateinančiais metais^ rengiatės 
važiuoti i Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesnė. _ .

Vladas Rasciauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. ^Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika rr chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel4 WA 5-3099

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

OFISO V AL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2.123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Air All the Way 

30-lb. Limit

NOY.

SKAITYK ’NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Paskutinė data kalėdiniams- siunti
niams Į užsienius siusti yra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro paštu. Vė
liau išsiuntus, paštas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

Lietuvių Profesorių Draugi L 
ja Amerikoje leidžia stambų I 
apie 700 puslapių veikalą ant- j 
rašte “Lietuvos Universitetas’’. , 
Šio veikalo redakcinę komisi
ją sudaro: Redakcinės komi- 1 
sijos pirmininkas Vyskupas V. 
Brizgys, leidinio redaktorius 
Pranas Čepėnas, kalbos taisy
tojas prof. P. Jonikas ir komi
sijos nariai — prof. St: Dir
mantas, prof. med. dr. J. Meš
kauskas ir kun. P. Dilys. Vie
nas redakcinės komisijos na
rys inž. J. Rugis yra miręs.

Šiame veikale informuojama 
apie mokyklų pradžią Lietu
voje, o nuo 1579 m., L y. nuo 
Vilniaus Jėzuitų Akademijos 
įsteigimo aprašoma beveik 400 
metų Lietuvos aukštojo moks
lo istorija: Vilniaus Jėzuitų 
Akademija, Vyriausioji Lie
tuvos Mokykla, Senasis Vil
niaus Universitetas. Po Seno
jo Vilniaus Universiteto užda
rymo (1832 m.) — Dvasinės ir 
Medicinos — Chirurgijos aka
demijų darbai, Lietuvos nepri
klausomybės meto Lietuvos 
Universitetas, kuris vėliau bu
vo pavadintas Vytauto Didžio
jo Universitetu ir Vilniaus Uni
versitetas ligi 1944 m.

Tai bus pirmas tokios pla
čios apimties moksliškai para
šytas ir objektyvus veikalas 
apie Lietuvos aukštojo mokslo 
mokvklas — universitetus.

Dažnam gali kilti klausimas 
kodėl toks veikalas leidžiamas 
Amerikoje, o nelaukiama pa
našų veikalą išleisiant Lietu
voje. Tik vienu pavyzdžiu pa
ryškinsiu, kad dabar okupuo
toje Lietuvoje dar negalima iš 
spausdinti objektyvaus, net ir 
mokslinio veikalo. 1966 m. Vii 
niuje išspausdino stambų vei
kalą — “Vilniaus Universite
tas”. Toje knygoje yra skyrius

—Vilniaus Universitetas pir
maisiais tarybinės santvarkos 
metais— , kur daugiau rašoma 
apie Sovietų Rusijos mokslą ir 
komjaunimo organizacijos veik 
lą, negu apie Vilniaus Univer
siteto darbą. Tame veikale pro 
fesorių, pasitraukusių iš Lietu
vos,. pavardės visai nemini
mos, išskyrus rektorių M. Bir
žišką, bet ir apie jį rašoma, 
kad jis nepateisinęs komunis
tų partijos ir tarybų valdžios 
parodyto senajai inteligencijai 
pasitikėjimo. Panašių pavyz
džių jų išleidžiamuose mokslo 
veikaluose apstu.

Manau, jog šio pavyzdžio 
pakanka paremti tvirtinimą, 
jog okupuotoje Lietuvoje nega
lima išspausdinti objektyvios 
mokslinės knygos.

Mūsų spausdinamoje kny
goje plačiai apžvelgiama Lie
tuvos visuomenės pastangos 
atsteigti aukštąją mokyklą Lie
tuvoje, aprašoma ir įvertina
ma Lietuvos aukštųjų mokyklų 
veikla, jų atliktieji mokslo sri
tyje darbai palyginanti su kai
myninių kraštų aukštųjų mo- 
kvklu darbais. Tik iš neten- 
dencingų palyginimų, paremtų 
patikimais duomenimis, gali
ma sudaryti tikrą tų kraštų ci
vilizacinį ir kultūrinį lygį.

šio veikalo pirmąją istorinę 
dalį parašė dr. A. Rukša, o Ne
priklausomos Lietuvos Uni
versitetų fakultetų veiklos ap
rašymus, biblioteką, studentų 
organizacijas, atsiminimus ir 
kitą medžiagą šiam veikalui 
pateikė redaktoriui 45 bendra
darbiai.

Kiekvienas besidomįs Lietu
vos mokslo praeitimi ir švieti
mu, šiame veikale atras daug 
įdomios medžiagos ir galės su
sidaryti pilnutinį vaizdą apie 
Lietuvos .aukštųjų mokyklų 
veiklą bei jų įnašą tautos švie
timui ir kultūrai. Gi kiekvie
nos mokslo srities specialistas 
— teologas ar filosofas, filolo
gas ir istorikas, medikas ar 
gamtininkas, matematikas ar 
fizikas, inžinierius, teisininkas 
ir ekonomistas ir kiti tikrai su-

ras šiame leidinyje visą jo 
mokslo srities istoriją nuo pat 
pirmosios aukštosios mokyklos 
įsteigimo Lietuvoje.

Šiuo leidiniu, mano many
mu, turėtų susidomėti ir jau
noji lietuvių akademikų karta 
Amerikoje ir kitur, kad šį 
veikalą paskaitę galėtų lyginti 
Lietuvos Universiteto santvar
ką, darbo sąlygas, dėstomus 
mokslo dalykus, studentų mo
kymosi sąlygas ir jų organiza
cinę veiklą su dabartinėmis 
Amerikos ar kitų kraštų aukš
tosiomis mokyklomis.

(Viršuje pateiktą pranešimą 
padarė “Lietuvos Universite
tas” ledinio redaktorius prof.

jo Forumą šių metų spalio 31 
dieną).

Tenka džiaugtis, kad minė
tas leidinys bus išleistas sekan
čių metų pradžioje. Lietuvių 
Prafesorių Draugija Ameriko
je leidžia veikalą. Paskira 
knyga kaštuos 15 dolerių. Gar
bės prenumeratoriai įrašomi 
asmenys, kurie įteiks 100 do
lerių, o mecenatai — 500 dol. 
Užsakymus, mokėjimus ir au
kas prašoma siųsti Lietuvių 
Profesorių Draugijai Ameri
koje, pirm. prof. St. Dirman
tas, 6616 So. Washtenaw, Chi 
cago, Illinois 60629, U. S. A.

Prekybos Rūmų 
susirinkimas

Illinojaus Lietuvių Prekybos 
Rūmų general, susirinkimas 
įvyks šį trečiadienį, lapkričio 
11 d. 8 vai. vak. Dariaus — Gi
rėno Amerikos Legiono salėje, 
4416 So. Western Ave. 
programa, pavadinta 
va Chicago j e”, kurią 
žinoma veikėja Marija 
čiūnienė Balzeko

Bus ir 
“Lietu- 
praves 
Kriau-

Muziejaus 
Moterų Gildijos pirmininkė. 
Be kt. bus rodomos lietuviškų 
meno išdirbinių skaidrės. Bus 
lietuviški užkandžiai.

Rūmų prezidentas Kazimie
ras Oksas; pataria nariams atsi 
vesti bent po vieną kandidatą 
į narius.

Artėjant žiemai, kiekvienas turėty pa
sirūpinti sniegui pritaikytomis padan
gomis. Praeitais metais jau parduota 
18 milijono žiemai pritaikyto padan
gų. Paveiksle matome žmogų, kalantį 
plyšelius geležtėmis, kurios turi padė

ti snieguotu keliu.

nėtojams pavyko sustabdyti 
vėžio celių augimą, panaudo
jant augalinį proteiną, vad. 
Con. A arba trypsinized Conva 
navalin A. Tas išbandymas 
padarytas kol kas tik su pelių 
celėmis “in vitro”, reiškia iš
imtomis iš pelių organizmo ir 
jose.

“Kas ysa ypatingai svarbu, 
tai kad pirmą kartą atradome, 
jog yra galima sustabdyti ne- 
normališką celių dauginimąsi 
jas neužmušant”, pasakė pro
fesorius Dr. Max Burger.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 3-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTILEONARDAS BUKAUSKAS ffi SŪNUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJI ŠERMENINĖ ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
DE YOUNG - VROEGH FUNERAL LEONARD FUNERAL HOME

H0ME 10821 S. Michigan Avenue
649 East 162nd Street Chicago, Illinois 
South Holland, Illinois

Turime šermenims vietos kitose Chicagos dalyse ir prie
miesčiuose. Jei norite, gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

Galima užrekorduoti 
kariams ' sveikinimus

Amerikos Raudonasis Kry
žius praneša, kad ir šiemet 
kiekvienas turistas, turintis 
JAV kariuomenėje sūnų , gi
minaiti ar draugą gali Šv. Ka
lėdų proga pasiųsti savo gyvų 
balsu įkalbėtą pasveikinimą. 
Tokie pasveikinimai, pavadin 
ti balsai iš namų (“Voices from 
Home”) galimi per 7 minutes 
užrekorduoti į magnetines 
juosteles nuo šio lapkr. 15 iki 
gruodžio 15 d. Red Cross Me
morial name, 43 East Ohio 
Street, Chicago arba Raudono
jo Kryžiaus ofisuose Evansto
ne,, Waukegane, Oak Parke, 
Wheaton, Auroroj ir Jolięt. 
Raud. Kryžius tą patarnavimą 
atlieka nemokamai.

KOKS DARBAS, TOKS IR 
UŽMOKESTIS

• * • «'

Vokiečių medikas, homeopati
jos kūrėjas Samuelis Hanemanas 
(1755—1843) kartą priėmė tur
tingą anglą, kuris ilgai ir smul
kiai pasakojo gydytojui apie sa 
vo negalavimus. Hanemanui pa
ciento nusiskundimai nepadarė 
didelio įspūdžio. Vizitui baigian
tis, jis išėmė iš spintos mažą bu
teliuką ir atkišo ligoniui, saky
damas :

— Prašom gerai pauostyti, ir 
jūs išgysite nuo visų ligų.

— Kiek esu skolingas? — pa
klausė pacientas.

— Tūkstantį frankų,— at
sakė gydytojas.

Anglas nedelsdamas išsiėmė 
iš portfelio banknotą ir pakišo 
Hanemanui į panosę:

— Prašom gerai pauostyti, ir 
jums bus pakankamai atlyginta.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D |

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE I
Tel.: YArds 7-1741 - 1742 . |

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
1

im. j, ,„i įį—įi i

Sustabdė vėžio augimą
Princetono universitetas pra

nešė, kad biochemikams tyri-

PATIKSLINTAS 
ATLYGINIMAS

Karlas Gusenbaueris (1-842— 
1903), chirurgijos profesorius 
Prahoje ir Vienoje, kartą opera
vo kunigaikštį. Pasveikęs, šis 
nusiuntė pas profesorių savo 
dvaro ūkvedį paklausti, ko jis 
norėtų už išgydymą: tūkstančio 
guldenų ar aukščiausios klasės 
ordino. Gusenbaueris atsakė:

— Nenoriu aš nei tūkstančio 
guldenų, nei jokio ordino. Man 
priklauso du tūkstančiai gulde
nu.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1970 m. 
lapkričio mėn. 8 dieną 7:05 vai. vakare po sunkios ir ilgos ligos, su
laukusi 50 metų amžiaus, mirė mūsų mylima žmona, motina, sesuo 
ir senelė

VIRENA LAUCEVIČIENĖ
. Gimusi Lietuvoje. Amerikoje išgyveno' 20 metų.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 SL 
*

Trečiadienį, lapkričio 11 dieną 10:00 vaL ryto bus lydima iš ko
plyčios į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Virenos Laucevičienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
i J 5 « J \ r ; L? *'57. ♦ /

Vyras Mauricijus, sūnus Loska/^marfi C>rof»/.dvi duk
terys — lrenat Schwartz, žentas Augustas ir Elena Wood, 
žentas Sam, 3'anūkai, sesuo Irma Froehlich su Šeima bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. Vokietijoje liko se- 
Suo Aldona Wagner.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. Tel. GR 6-2345.
LW LTBll 11 W Ii l[T~Willll ■ I. l.Uliii L..01111.,.
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dešimt arba turi diabetes ligą 
arba ją turės.

i Neribotam skambinimų skai
čiui visoje metropolinėje Ghi- 
j cagoje vietoje *20 mokės $22.50 
su 200 vienetų mokės $10.60; 
su 110 vienetų mokės $8.35.

Illinois Bell kompanija iš to 
pakėlimo gaus $77,864,000 dau
giau pajamų.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

HOUSEMAN — PORTER
Must be experienced in care of 

Home. Near No.
Must furnish references.

Tel. 787-1238

v

Riaušininkų ‘neįvertino’ 
IL Dr. S I. Hayakawa, San Fran- 
cisko State College prezidentas, 
k-albėdamas vienoje konvenci
joje Chięagoje pasakė, kad eks 
įremistai praranda masėse pa
namą, kadangi tokie jų- žygiai, 
-kaip susprogdinimas svarbaus 
inoksliniu tyrinėjimų centro 
Wisconsin universitete ir kurs 
tymai žudyti politinius opo
nentus, rėmėjus ir pritarėjus 
įgtgrasina.
J*.' J* -----------
M
t Cukrinės ligos 
F tikrinimai *|į£.

į Penkios ligoninės Chicagos 
srityje per visą nacionalinę 
Diabetes Savaitę nuo lapkričio 
15 iki 21 d. darys nemokamus 
patikrinimus, kiek kas savo 
krauju j e turi cukraus, tai yra 
ar neturi cukrinės ligos (diabe
tes). Norintieji pasitikrinti 
prašomi užsiregistruoti (gau
ti ‘apdintmentą”) dar šią sa- 
vaitę. Reikia skambinti vienai 
iš sekančių ligoninių: Presby
terian St Lukes; Illinois Maso
nic; Ąugustana; Little Compa 
ny of’Mary (Evergreen Parke) 
arba. Lutheran General Hospi
tal’ (Park Ridge).
i J Nustatyta, kad vienas iš dvi

Ar CTA nupigins 
važmą?

Demokratams laimėjus Illi- 
nojuje ir CTA pirmininkas 
D eMen t pasisakė pajutęs “ki
birkštėlę vilties”, kad senatui 
perėjus demokratų kontrolėn 
parama Chicagos tranzito ad
ministracijai gali būti pripa
žinta. Pats atkakliausias sub
sidijos CTA priešas senatorius 
Walter Hoffelder (Chicagos 
respublikonas) nebebuvo iš
rinktas.

“Kas dėl važmos numažini
mo aš negaliu kalbėti kaip au
toritetas”, pasakė DeMent, “bet! 
visiškai prileistina, kad tuo at
veju, jei gausime subsidiją, 
bus galima pagalvoti ir apie 
važmos sumažinimą”. Jis dar 
pasakė, kad CTA einančioms 
išlaidoms išlyginti yra reikalin
ga papildomų $40 milijonų.

Laikas pagalvoti apie 
automobiliu leidimus

Illinois valst. sekretoriaus 
įstaiga praneša, kad ateinan
čio vasari o-February 15 d. yra 
paskutinis terminas, iki kurio 
prie automobilių turi būti pri
kabintos 1971 metų leidimų len 
teles

Kadangi lenteles paruošti ir

———i m...... . . ■=

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

> 2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai. 

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

■—"T............ " .....................         —
■' ' —■■■i .i

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
« 404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

> ’ Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

atsiųsti trunka nuo dviejų iki 
trijų savaičių, įstaiga pataria 
aplikacijas dėl 1971 metų len
telių išsiųsti ne vėliau , kaip 
iki ateinančio sausio 15 dienos.

Leidimo numeriu lentelės 
vietoje pradedamos pardavi
nėti nuo antradienio — gruo
džio 1 dienos valst. sekreto
riaus ofise Springfielde, dvie
juose skyriuose Chicagoje ir 
92 bankuose.

Užpuolė CTA autobusą
Sekmadienį CTA autobusui 

važiuojant Division gatve pro 
Larabie keturi vaikėzai pradė
jo į autobusą svaidyti akme
nis, išmušdami tris langus, ir 
sustabdę autobusą sulipo du 
pro vienas duris, kiti du pro 
antras duris ir peiliais bei skus 
tuvais grasindami pareikalavo 
pinigų.

Autobuse važiavo 5 žmonės, 
vienas iš jų privatus sargybi
nis John Garrison. Kai sargy
binis bandė ištraukti iš kišenės 
ginklą, vaikėzai jį užpuolė, 
bet spėjęs ginklą išsitraukti 
Garrison vaikėzus išvijo iš au
tobuso. Garrison ir jam į pa
galbą šokęs Donald Harper bu
vo peiliais sužeisti.

Skubiai pašaukta policija 
tris banditus spėjo sugauti.

Larabee gatvė yra viena iš 
nesaugiausių; ji eina pro gar
siąją banditų peryklą, daugia
aukšti apartmentų kompleksą, 
kuriame gyvena apie 15.000

Nesaugu CTA 
platformose

Negreit, jei bendrai, pagal
bos susilauktum užpultas, api
plėštas ar išprievartautas, bet 
kurioje Chicagos poženiinio ar 

! viršmiestinio traukinėlio sto
ties platformoje.

Du reporteriai, norėdami iš
tirti įvairiausiais dienos ir nak 
ties laikais užėjo į visą eilę “L” 
stočių. CTA toms 52 stotims 
patruliuoti turi tik 40 polici
ninkų, bet ir tie patys dažniau 
šiai sėdi kasos būdelėse ir 
laikraščius skaito. Ypatingai 
pavojingomis skaitomos Pau
lina St. stotis Congress greitke
lio linijoje, Grand Avenue ir 
State Street, Monroe ir State St. 
ir Medical Center stotis prie 
Ogden Avenue.

Speciali policija CTA kelei
viams ginti buvo paskirta dar 
1967 metų gale. Per pirmuo
sius tos apsaugos metus 1968 m. 
įvyko 1,035 kriminaliniai nu
sikaltimai CTA linijose, vidu
tiniškai po 86 kas mėnesį.

Sekančiais 1969 metais kri
minalinių piktadarysčių įvyko 
jau 1,424 arba po 119 kas mė
nesį, o per pirmuosius šių me
tų 10 (mėnesių jau buvo 1,148 
piktadarystės arba po 115 kas 
mėnesį, ■c. ’

Chicagos

Genocido
paauko-

TRUMPAI

—Chicagos Lietuvių. Tarybos 
posėdis Lietuvių Tautos Geno
cido parodos reikalu įvyko Al- 

Į t’os biure lapkričio mėn. 4 d., 
Posėdyje buvo aptarti parodos 
išstatymo reikalai ir pirm. kun. 
A. Stasys Tarybos narius pain- 

■ formavo apie pasirengimą Va- 
jsario 16-tosios minėjimui. Ge- 
! nocido paroda bus išstatyta

žmonių jų tarpe daug visokių.

Bandė iš policininko 
paveržti revolverį

Patrulis Maurice McNulty 
sustabdė prie 37 St. ir Cottage 
Grove Ave. vogtu automobiliu! 
važiuojančius du tipus ir ban-; 
dė juos apklausinėti, kai vie-i 
nas stvėrė už McNulty revolve-1 
rio. Besigrumiant revolveris; 
iššovė, pataikydamas vienam! 
banditui į nugarą, kuris ne
trukus ir mirė. Antrasis pabė
go. Nušautasis Ronald Redrick 
19, buvo neseniai paleistas iš! 
kalėjimo už užstatą. Jis buvo! 
teistas už tris auatamoboliu va
gystes ir ginkluotą apiplėšimą.!

Pabrangino telefoną i
Nuo šios savaitės pradžios] 

telefonas pabrango priklauso-! 
mai kur gyveni ir kur telefo- 
nuoji.

Asmenys pačiame Chicagos! 
j mieste, turintieji individuali-' 
nę liniją (su 80 vienetų) vie-Į 
toje ligšiolinio mokesčio $5.60 
mokės $6.10. Turintieji dvipar-j 
tinę liniją su 60 vienetų mokės! 
$4.75, su 10 vienetų mokės $1. 
Cicero piliečiai mokės po $5.95.Į

o Čikagos Lietuvių Golfo Klu- 
Į bas rengia vakarą - banketą Li- 
tuanus žurnalui paremti.

Banketas Įvyksta lapkričio 
mėn. 21 dieną, šeštadienį, Holi
day Inn svetainėje, 4410 W. 
95th Street, Oak Lawn. Pradžia 
6:45 vai. vak. su cocktails ir va
kariene. Meninę programą iš
pildys mūsų iškilieji daininin
kai: solistė Danutė Stankaitytė 
ir solistas Stasys Baras. Akom- 
panuoja Alvydas Vasaitis.

Laimingiesiems yra paskirtos 
vertingos dovanos:

1. Spalvota televizija,
2. Encyclopedia Lituanica,
3. Dail. Zitos Sodeikienės pa

veikslas.
Šokiams gros , Alfonso Mar

kausko orkestras. Įėjimas — 
$12.50 asmeniui. Rezervuokite 
staliukus iš anksto. Dienos me
tu skambinkite tel. 922-6684; 
vakare — 778-6723.

Malonioji visuomenė kviečia
ma atsilankyti ir praleisti nuo
taikinga vakarą. Rengėjai

(Pr).

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

| — MAUJIENOS, CHICAGO B, ILL.— TUESDAY, NOVEMBER 10. 1970

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. ' Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI ‘
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARLA.TAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
< INCOME TAX SERVICE -

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS-

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET , TEL. 925-6015

LbTutbu taipgi peria r perckwb 
Ėr progai sužino tildai per

NAUJiCNAS

Raudonos rožės, gal, |r netiko dova
noti iš Sovietų Sąjungos pabėgusiai 
balerinai Natalijai Makarovai. Rožė
mis ji buvo apdovanota, kai atvyko ii 
Londono Į New Yorką, kur ji šoka 

su Amerikos Baleto teatru.

lapkričio mėn. 10 — 19 dieno
mis $v. Kryžiaus parapijos sa
lėje, 4557 So. Wood St., Chica
goje. Atidaiymas lapričio mėn. 
10 d. 8 vai. vak. Parodos išsta
tymą organizuoja 
Lietuviu Tarvba.

■y— Lietuvių Tautos 
parodos surengimui
ta daug laiko ir išlaidų. Ją pa
matyti verta visai lietuvių vi
suomenei. Esmėje Genocido 
paroda skirta svetimiesiems 
supažindinti su lietuvių tautos 
tragedija. Prieš iškeliant pa
rodą į kitus miestus ji yra iš
statyta Šv. Kryžiaus parapijos 
salėje, kad visi Chicagos lietu
viai galėtų aplankyti.

— Eugenijus A. Bartkus Alt’ 
os pirmininkas padai-ys įvadi
nį ir apskritai Alt’os valdybos
veiklos pranešimą Alt’os,šuva-'RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie-

aukštų namas, moderniški ir nauji a mie Chicagoje, Bismarck įj-eigįmaį — judri vieta — labai geras 
viešbutyje, 171 West Randolph biznis, lengva aptarnauti.
St. Suvažiavimo pradžia lap-L- 3.. . r r .tine vieta Marquette Parke. $43,000.
kncio 14 d. (šeštadienį) 10 11 BUTŲ MŪRAS, 10 metu. 60 p.
va]e sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

— Zigmas Krūsnis, Brighton 
Parko parapijos mokyklos 8 
skyriaus mokinys laimėjo 12- 
tos apylinkės demokratų orga
nizuojamą iškalbingumo kon
kursą. “Ką man mena Ameri
ka?” — buvo šių metų rašinėlio 
arba prakalbos tema.

— Violeta Kasperaitytė ir 
Diana Strakalaitytė, Kelly auk. 
mokyklos studentės, buvo kan 
didatės grožio karalaitės rin
kimuose tos mokyklos metinio 
parengimo proga.

— Varnas Montessori vaikų charming 
židinėlis, 3038 W: 59th St, lap
kričio 12 d. 8 vai. vakaro ruo
šia prof. dr. U. Fleege paskaitą 
apie Montessori sistemos meto
dus priešmokyklinio amžiaus 
vaikų auklėjime. Židinėlio ad-

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX
• INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

J BY OWNER
■House for sale or rent Broadview, 

J colonial separate dining 
room, large 35x150 lot, finished base
ment, assume mortage with S2.800 

down or will rent with option.
Cab 654-2170 LOUISE.

after 5 P.M. or weekends 525-2655

laimė būti savininku
PUOŠNUS 4 BUTŲ mūras, Brighton 

Parko rinktinėje vietoje. Čia yra vis
kas ką nori geras pirkėjas.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim^

PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29,500.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru ranku. Marquette Par
ke. $44,000.

2 BUTŲ, 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro/garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti musu. 
$19.600.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai., garažas, 
arti 71-moc ir California. Kaina tin
ka — $25.000. \

2 BUTU 18 meti; niūras. Ąžuolo me
dis. modernios kabinetų virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildvmai. garažas, 
arti musu — naujam Marquette Par
ke. $37,800.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

ALSIP — 1% STORY 
RELATED FAMILY OR INCOME 

j 18 years old with formal dining room, 
niinisfratorė yra Stasė Skrebie- partially finished basement, side drive, 
nė

Vytautas Strolia. 
L Y. vadovauja; 

vietos vyrų chorui. T chorą yra 
priimami nauji dainininkai. Re
peticijos būna kiekvieną an
tradienio vakarą Kultūros ži
dinyje. Nesenai choras koncer
tavo Baltimorės lietuviams.

— Muz.

2 car garage with an extra 
_ corner lot. 
Widow must sell.

Call 974-4500

ė REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET ' 

PRospect 8-5454

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

— YMCA Naujasis centras, 
2938‘W. 63rd St, antradienių 
vakarais 7:30 vai. pradėjo pa
skaitų ciklą apie etnines gru
pes ir jų kilmės kraštus. Pir
mosios 6 paskaitos bus apie Ry 
tų Europos kraštus ir žmones.

K. i R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327
MJUUUUW

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus. Volvus, Mercedes. Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maži 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
✓

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tel.: REpublic 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
'Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
. , - . Patogios išsimokė-

|imo sąlygos.
J?- BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

I. RUDIS Tel. CL 4-1050

Call: Frank Zi polls 
320t% W. 95th St. 

GA 4-«654

........... ..................................................... 1 ——---------------- ----

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 
—.— -------------------------------------------—-•

SIUNTINIAI

Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, lllinoit 60629 .

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas ivairig pre
kių. Automobiliai, ialdytuval, 

maistas, pinigai.
<_____________________________ —-'

PALIKIMAS. 7 kamb., 4 miegamų 
mūrinė rezidencija. Nauja šilima gazu 
2 automobilių mūro garažas.-50 pėdu 
sklypas, i vakarus nuo Kedzie. Tik 
$20.000.

5% KAMB. MŪRINIS. Šilima gazu. 
alumin. langai, nusė rūsio irengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
$23 500 *

2 PO' 5% IR 4 KAMB.. RŪSY., šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly
pas, graži nuosavybė Gage Parke. 
S44.500.

GRAŽUS SKLYPAS 2 butų namui, 
geroje Marquette Parko vietoje. Tei- 
remkitės

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu viandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WKSTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
'NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE ’


